
� Bedienungsanleitung
für Doppelschleifer

� Návod k použití 
Dvoukotoučová bruska

� Használati utasítás
Kettôs köszörěhöz 

� Navodilo za uporabo
Dvojni brusilnik

�

DSC 175Art.-Nr.: 44.126.00 I.-Nr.: 01065

®

Anleitung DSC 175 SPK 4  17.05.2005  12:39 Uhr  Seite 1

�

� ��������������������
�������������������

� ����������������������
�������������������

� �������������
���������������������

� ������������������
��������������������

� �����������������������
�������������������

� ������������������
��������������������

� ��������������
��������������������
����������
���������������������

� ����������������
��������������������

� √‰ËÁ›· ¯Ú‹ÛË˜
™˘ÌÈÂÛÙ‹˜ Air-Tech 

� ������������������������
��������������������

� ��������������������
�������������������

� Használati utasítás 
Air-Tech Kompresszor

Návod k použití 
Air-Tech kompresor 

Navodila za uporabo
Air-Tech kompresorja 
Naputak za uporabu
Air-Tech kompresor

��������� ��������� ������� �����

��

��

���SK Návod na používanie
Dvojkotúčová brúska 



�

�

�

�

�

�

�
�

�

�

	

1

2

D

Detailbeschreibung

1 Ein-Aus-Schalter
2 Schutzglas
3 Funkenschutzblech
4 Schutzhaube
5 Schleifscheibe
6 Befestigungsschraube Werkstückauflage
7 Werkstückauflage
8 Befestigungslöcher

Montage Schutzglas

Montieren Sie, wie in der Abbildung ge-
zeigt die Schutzgläser an den beiden
Schutzhauben

2
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Allgemeine Sicherheitshinweise und
Unfallschutz

Ein unfallfreies und gefahrloses Arbeiten mit dem
Werkzeug ist nur gewährleistet, wenn Sie die Sicher-
heitshinweise und die Bedienungsanleitung vollstän-
dig lesen und die enthaltenen Hinweise befolgen.


 Kontrollieren Sie vor jedem Gebrauch das Gerät, 
die Anschlußleitung und den Stecker. Arbeiten Sie
nur mit einem einwandfreien und unbeschädigten 
Gerät. Beschädigte Teile müssen sofort von 
einem Elektro-Fachmann erneuert werden.


 Vor allen Arbeiten an der Maschine, vor jedem 
Werkzeugwechsel und bei Nichtgebrauch den 
Netzstecker aus der Steckdose ziehen.


 Um Beschädigungen des Netzkabels zu vermei-
den, das Netzkabel immer nach hinten von der 
Maschine wegführen.


 Bewahren Sie die Werkzeuge sicher und für 
Kinder nicht erreichbar auf.


 Asbesthaltige Materialien dürfen 
nicht bearbeitet werden.
Entsprechende Unfallverhütungsvorschrift
(VBG 119) der Berufsgenossenschaft beachten.


 Verwenden Sie nur Orginal-Ersatzteile.

 Reparaturen dürfen nur von einem Elektro-Fach-

mann durchgeführt werden.

 Die Lärmentwicklung am Arbeitsplatz kann 85 dB 

(A) überschreiten. In diesem Fall sind Schall- und 
Gehörschutzmaßnahmen für den Bedienenden 
erforerlich. Das Geräusch dieses Elektrowerk- 
zeuges wird nach IEC 59 CO 11, IEC 704, DIN 
45635 Teil 21, NFS 31-031 (84/537/EWG) 
gemessen.


 Achten Sie auf einen sicheren Stand. Vermeiden 
Sie abnormale Körperhaltungen.


 Setzen Sie Ihr Elektrowerkzeug nicht dem Regen 
aus. Benützen Sie Elektrowerkzeuge nicht in 
nasser oder feuchter Umgebung und nicht in der 
Nähe von brennbaren Flüssigkeiten.


 Schützen Sie das Netzkabel vor Beschädigung
durch Öl, Lösungsmittel und scharfen Kanten. 


 Halten Sie Ihren Arbeitsbereich in Ordnung.

 Vergewissern Sie sich, daß der Schalter beim 

Anschluß an das Stromnetz ausgeschaltet ist.

 Tragen Sie geeignete Arbeitskleidung. Tragen Sie

keine weite Kleidung und Schmuck. Tragen Sie 
bei langen Haaren ein Haarnetz.


 Verwenden Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit nur 
Zubehör und Zusatzgeräte des Werkzeug-

Herstellers

 Tragen Sie beim Schleifen, Bürsten und Trennen 

stets eine Schutzbrille, Sicherheitshandschuhe 
und einen Gehörschutz .


 Überprüfen Sie, daß die auf der Scheibe ange-
gebene Drehzahl gleich oder größer als die Be-
messungsdrehzahl des Schleifers ist.


 Vergewissern Sie sich, daß die Maße der Scheibe
zum Schleifer passen.


 Schleifscheiben müssens orgsam nach den An-
weisungen des Herstellers aufbewahrt und ge-
handhabt werden.


 Kontrollieren Sie die Scheibe vor Ihrer Verwend-
ung; keine abgebrochenen, gesprungenen oder
anderweitig beschädigte Erzeugnisse verwenden.


 Vergewissern Sie sich, daß Schleifwerkzeuge 
nach den Anweisungen des Herstellers ange-
bracht sind.


 Sorgen Sie dafür, daß Zwischenlagen verwendet 
werden, wenn sie mit dem Schleifmittel zur Ver-
fügung gestellt undgefordert werden.


 Sorgen Sie dafür, daß das Schleifmittelvor Ge-
brauch richtig angebracht und befestigt wird. 
Lassen Sie das Werkzeug im Leerlauf 5 Minuten- 
in einer sicheren Lage laufen. Sofort anhalten, 
wenn beträchtliche Schwingungen auftreten oder 
wenn andere Mängel festgestellt werden. Wenn 
dieser Zustand eintritt, überprüfen Sie die 
Maschine, um die Ursache zu ermitteln.


 Das Elektrowerkzeug niemals ohne die mitge-
lieferte Schutzhaube betreiben


 Verwenden Sie keine getrennte Reduzierbuchse 
oder Adapter, um Schleifscheiben mit großem 
Loch passend zu machen.


 Sorgen Sie dafür, daß beim Gebrauch entstehen-
de Funken keine Gefahr hervorrufen, z. B. Per-
sonen treffen oder entflammbare Substanzen ent-
zünden.


 Verwenden Sie immer Schutzbrille und Gehör-
schutz; benutzen Sie auch andere Personen-
schutzausrüstungen wie Handschuhe, Schürze
und Helm, wenn notwendig.


 Das Werkstück wird beim Schleifen heiß.

Achtung! Verbrennungsgefahr!

Lassen Sie das Werkstück abkühlen. Das Material 
kann während des Schleifens ausglühen, kühlen 
Sie das Werkstück bei längerer Bearbeitung 
zwischendurch ab.


 Verwenden Sie keine Kühlmittel oder ähnlich.

D
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Der Doppelschleifer ist ein Kombigerät für Grob- und
Feinschliff vom Metallen, Kunstoffen und anderen
Materialien unter Verwendung der entsprechenden
Schleifscheiben.

Die Maschine darf nur nach ihrer Bestimmung
verwendet werden! Trotz bestimmungsgemäßer
Verwendung können bestimmte Restrisikofaktoren
nicht vollständig ausgeräumt werden. Bedingt durch
die Konstruktion und den Aufbau der Maschine
können folgende Punkte auftreten.

 Berührung der Schleifscheibe im nicht abge-

deckten Bereich.

 Herausschleudern von Teilen aus beschädigten 

Schleifscheiben.

 Herausschleudern von Werkstücken und Werk-

stückteilen.

 Gehörschäden bei Nichtverwendung des nötigen 

Gehörschutzes.

Besondere Sicherheitshinweise
1. Vor Inbetriebnahme der Schleifmaschine sind die

Schleifkörper einer Klangprobe zu unter-ziehen
(einwandfreie Schleifkörper haben beim leichten
Anschlagen – Plastikhammer – einen klaren
Klang). Dies trifft ebenfalls zu, wenn neue
Schleifkörper aufgespannt werden
(Transportschäden).
Die Maschine ist unbedingt einem Probelauf
ohne Belastung von mindestens 5 Minuten zu
unterziehen. Dabei ist der Gefahrenbereich zu
verlassen.

2. Es dürfen nur Schleifkörper verwendet werden,
die Angaben tragen über Hersteller, Art der
Bindung, Abmessung und zulässige Um-
drehungszahl.

3. Schleifkörper sind an trockenen Orten bei
möglichst gleichbleibenden Temperaturen
aufzubewahren.

4. Zum Aufspannen der Schleifkörper dürfen nur die
mitgelieferten Spannflansche verwendet werden.

5. Zum Aufspannen der Schleifkörper dürfen nur
gleichgroße und gleichgeformte Spannflansche
verwendet werden. Die Zwischenlagen zwischen
Spannflansch und Schleifkörper müssen aus
elastischen Stoffen z.B. Gummi weicher Pappe
usw., bestehen.

6. Die Aufnahmebohrung von Schleifkörpern darf
nicht nachträglich aufgebohrt werden.

7. Die Werkstückauflagen und die oberen nach-
stellbaren Schutzabdeckungen sind stets so
dicht wie möglich an den Schleifkörper heranzu-
stellen (Abstand max. 2 mm).

8. Schleifkörper dürfen nicht ohne Schutz-

einrichtung betrieben werden. Dabei dürfen
folgende Abstände nicht überschritten werden:

–  Werkstückauflage/Schleifscheibe: max. 2 mm
–  Schutzabdeckung/Schleifscheibe: max. 2 mm
9. Vor dem Gebrauch des Doppelschleifers müssen

Schutzhalter, Werkstückauflage und Sichtschutz
angebracht werden.

10. Bei Schleifscheibenwechsel ist vorher der
Netzstecker zu ziehen.

11. Die max. Umfangsgeschwindigkeit der
Trockenschleifscheibe beträgt: 25,64 m/s
Berechnung:
Umfangsgeschwindigkeit
m/s = d x 3,14 x n

60 x 1000
d = Durchmesser der Schleifscheibe in mm
n = Motordrehzahl pro Minute
Beispiel:
m/s =175 x 3,14 x 2800

60 x 1000
= 25,64 m/s

12. Max. zulässige Motorgehäusetemperatur: 80°C
13. Vor Arbeitsbeginn ist die Schleifmaschine mittels

der 4 Befestigungslöcher in der Bodenplatte fest
mit der Werkbank etc. zu verschrauben.

14. Die Einstellung des Funkenabweisers ist
periodisch vorzunehmen, so dass der Verschleiß
der Scheibe ausgeglichen wird, wobei der
Abstand zwischen Funkenabweiser und Scheibe
so gering wie möglich und in keinem Fall größer
als 2mm zu halten ist.

15. Sobald der Funkenabweiser (3) und die
Werkstückauflage (7) nicht mehr auf max. 2mm
an die Schleifscheibe herangestellt werden kann,
muss die Schleifscheibe spätestens
ausgetauscht werden.

� Schutzhandschuhe tragen

� Augenschutz tragen

� Gehörschutz tragen
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Montage Schutzglas

Montieren Sie, wie in der Abbildung gezeigt die
Schutzgläser an den beiden Schutzhauben.

Wartung 


 Achtung! Netzstecker ziehen.

 Staub und Verschmutzungen sind regelmäßig 

von der Maschine zu entfernen. Die Reinigung 
ist am besten mit einer feinen Bürste oder einem 
Lappen durchzuführen.


 Benutzen Sie zur Reinigung des Kunststoffes 
keine ätzende Mittel.

Technische Daten

Nennspannung: 230 V ~ 50 Hz

Aufnahmeleistung: 400 W S2 30 min.

Leerlaufdrehzahl n0: 2800 min-1

ø Schleifscheibe: 175 mm

Schleifscheibendicke: 25 mm

ø Bohrung Schleifscheibe: 32 mm

Schalldruckpegel LPA: 77,5 dB(A)

Schalleistungspegel LWA: 90,5 dB(A)

Gewicht 10,2 kg

Ersatzteilbestellung 

Bei der Ersatzteilbestellung sollten folgende
Angaben gemacht werden:

 Typ des Gerätes

 Artikelnummer des Gerätes

 Ident-Nummer des Gerätes

 Ersatzteilnummer des erforderlichen Ersatzteils 

Weitere Infos und Preise finden Sie unter
www.isc-gmbh.info
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Detailní popis

1. Za-/vypínač
2. Ochranná skleněná clona
3. Držák ochranné skleněné clony
4. Ochranný kryt
5. Brusný kotouč
6. Upevňovací šroub podpěry obrobku
7. Podpěra obrobku
8. Upevňovací díry

Montáž ochranné skleněné clony

Ochrannou skleněnou clonu namontujte na
obou ochranných krytech, jak je znázorněno
na obrázku.

2
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7Všeobecné bezpečnostní pokyny a
ochrana proti úrazu

Bezpečná práce bez úrazu je s nářadím zajištěna
pouze tehdy, když si přečtete celé bezpečnostní
pokyny a návod k použití a budete se jimi řídit. 

Před každým použitím zkontrolujte přístroj,
přípojné vedení a zástrčku. Pracujte pouze s
bezvadným a nepoškozeným přístrojem.
Poškozené části musí být okamžitě obnoveny
odborným elektrikářem.
Před všemi pracemi na stroji, před každou
výměnou nářadí a při nepoužívání vytáhnout
síťovou zástrčku ze zásuvky.
Aby se zabránilo poškození síťového kabelu,
kabel vést vždy směrem dozadu od stroje.
Uschovávejte nářadí bezpečně a nedosažitelně
pro děti.

Materiály obsahující azbest nesmí
být opracovávány. 
Dbát odpovídajících bezpečnostních předpisů.

Používejte pouze originální náhradní díly.
Opravy smí provádět pouze odborný elektrikář. 
Vývoj hluku na pracovišti může překračovat až
85 db (A). V tomto případě jsou pro obsluhu
nutná ochranná opatření proti hluku a na
ochranu sluchu. Hluk tohoto přístroje je měřen
podle IEC 59 CO 11, IEC 704, DIN 45835 část
21, NFS 91-031 (84/597/EWG).
Dbejte na bezpečné postavení. Vyhýbejte se
abnormálním držením těla.
Elektrické nářadí nevystavujte dešti.
Nepoužívejte elektrické nářadí v mokrém nebo
vlhkém prostředí a v blízkosti hořlavých kapalin.
Ochraňujte síťový kabel před poškozením
olejem, rozpouštědlem a ostrými hranami.
Udržujte své pracovní prostředí v pořádku.
Ubezpečte se, zda je při připojení na síť vypínač
vypnut.
Noste vhodné pracovní oblečení. Nenoste široké
oblečení a šperky. V případě dlouhých vlasů
noste vlasovou síťku.
Pro svoji vlastní bezpečnost používejte pouze
příslušenství a přídavné přístroje od výrobce
nářadí.
Při broušení noste vždy ochranné
brýle, bezpečnostní rukavice a
ochranu sluchu.
Překontrolujte, jestli je na kotouči udaný počet

otáček stejný nebo větší než dimenzovaný počet
otáček brusky.

Ujistěte se, jestli se rozměry kotouče hodí k
brusce. 
Brusné kotouče musí být pečlivě uloženy a musí
s nimi být podle údajů výrobce pečlivě
zacházeno.
Před použitím kotouč překontrolujte; nepoužívat
nalomené, prasklé nebo jinak poškozené
kotouče.
Ujistěte se, zda je brusné nářadí připevněno
podle pokynů výrobce.
Postarejte se o to, aby byly používány
mezivrstvy pokud jsou s brusným prostředkem
poskytnuty k dispozici nebo požadovány. 
Postarejte se o to, aby byl brusný materiál před
použitím správně přidělán a upevněn. Nářadí
nechte běžet v bezpečné poloze 5 minut
naprázdno. Ihned zastavit, pokud se vyskytnou
značné vibrace nebo jsou zjištěny jiné
nedostatky. Pokud dojde k tomuto stavu,
překontrolujte stroj, aby byla zjištěna příčina.
Elektrické nářadí nikdy nepoužívat bez
ochranného krytu, který je společně dodáván.
Nepoužívejte oddělené redukční vložky nebo
adaptéry k přizpůsobení brusných kotoučů s
velkým otvorem.
Postarejte se o to, aby jiskry vzniklé při použití
nepředstavovaly žádné nebezpečí, např.
nezasáhly osoby nebo nezapálily hořlavé látky.
Používejte vždy ochranné brýle a ochranu
sluchu; používejte i jiné ochranné vybavení osob
jako rukavice, zástěru a přilbu, pokud je to
nutné.
Obrobek je při broušení horký.

Pozor! Nebezpečí popálení!

Nechte obrobek ochladit. Materiál se může
během broušení vyhřát, proto při delších pracích
obrobek občas ochlaďte.
Nepoužívejte žádné chladicí prostředky nebo
podobně.

CZ
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Dvoukotoučová bruska je kombinovaný přístroj pro
hrubé a jemné broušení kovů, plastů a jiných
materiálů za použití odpovídajících brusných
kotoučů.

Stroj smí být použit pouze podle účelu svého určení!
I přes použití podle účelu určení nelze zcela vyloučit
určité rizikové faktory. Podmíněno konstrukcí a
uspořádáním stroje se mohou vyskytnout následující
rizika.

Dotknutí se brusného kotouče v nezakryté
oblasti.
Vymrštění částí z poškozených brusných
kotoučů.
Vymrštění obrobků a částí obrobků.
Poškození sluchu při nepoužívání ochrany
sluchu.

Zvláštní bezpečnostní pokyny1. Před uvedením brusky do provozu je třeba
brusný kotouč podrobit zvukové zkoušce
(bezvadné brusné kotouče mají při lehkém uhození
- plastové kladívko - jasný zvuk). Toto platí také,
pokud jsou upnuty nové brusné kotouče (škody při
přepravě).
Stroj musí být bezpodmínečně podroben
zkušebnímu chodu bez zatížení minimálně po
dobu 5 minut. Přitom je třeba oblast nebezpečí
opustit.2. Smí být používány pouze brusné kotouče, které
nesou údaje o výrobci, druhu pojiva, rozměrech
a přípustném počtu otáček.3. Brusný kotouč je třeba skladovat na suchém
místě při pokud možno konstantní teplotě.4. K upnutí brusných kotoučů smí být používány
pouze společně dodané upínací příruby.

5. K upnutí brusných kotoučů smí být používány
pouze stejně velké a stejně formované upínací
příruby. Mezivrstvy mezi upínací přírubou a
brusným kotoučem musí být z elastických
materiálů např. guma, měkký karton atd.6. Upínací otvor brusných kotoučů nesmí být
dodatečně vyvrtán.7. Podpěry obrobků a horní nastavitelné ochranné
kryty je třeba nastavit tak těsně k brusným
kotoučům, jak jen to je možné (vzdálenost
max. 2 mm).8. Brusné kotouče nesmí být provozována bez
ochranných zařízení. Přitom nesmí být
následující vzdálenosti překročeny:
- podpěra obrobku/brusný kotouč: max. 2 mm
- ochranný kryt/brusný kotouč: max. 2 mm9. Před použitím dvoukotoučové brusky musí být

namontovány ochranná úchytka, podpěra
obrobku a ochrana zraku.10. Při výměně brusného kotouče musí být nejdřív
vytažena síťová zástrčka.11. Max. obvodová rychlost kotouče pro suché
broušení činí: 25,64 m/s
Výpočet:
obvodová rychlost
m/s = d x 3,14 x n

60 x 1000
d = průměr brusného kotouče v mm
n = počet otáček motoru za minutu
příklad:
m/s = 175 x 3,14 x 2800

60 x 1000
= 25,64 m/s12. Max. přípustná teplota krytu motoru:80°C13. Před začátkem práce přišroubujte brusku
pomocí 4 upevňovacích otvorů v základní desce
na pracovní stůl apod. 14. Nastavení protijiskrové ochrany provádějte
periodicky, aby bylo opotřebování kotouče
symetrické, přičemž je třeba vzdálenost mezi
protijiskrovou ochranou a kotoučem udržovat
tak malou, jak jen to je možné a v žádném
zpřípadě ne větší, než 2 mm.

15. Jakmile nemůže být dodržena vzdálenost
protijiskrové ochrany (3) a opěrné plochy
obrobků (7) max. 2 mm od kotouče, musí být
nejpozději nyní brusný kotouč vyměněn.

Nosit ochranné rukavice

Nosit ochranu zraku

Nosit ochranu sluchu

Montáž ochranného skla

Ochrannou skleněnou clonu namontujte na obou
ochranných krytech, jak je znázorněno na obrázku.

CZ
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Údržba


 Pozor! Vytáhnout síťovou zástrčku.

 Prach a nečistoty ze stroje pravidelně

odstraňovat. Čištění nejlépe provádět jemným
kartáčkem nebo hadrem.


 K čištění plastu nepoužívejte žíravé prostředky.

Technická data

Jmenovité napětí: 230 V - 50 Hz

Příkon: 400 W S2 30 min

Otáčky naprázdno no: 2800 min-1

Ø kotouče: 175 mm

Tloušťka brusného kotouče: 25 mm

Ø otvoru brusného kotouče: 32 mm

Hladina akustického tlaku LPA: 77,5 dB(A)

Hladina akustického výkonu LWA: 90,5 dB(A)

Hmotnost 10,2 kg

Objednání náhradních dílů

Při objednávce náhradních dílů je třeba uvést
následující údaje:

 Typ přístroje

 Číslo výrobku přístroje

 Identifikační číslo přístroje

 Číslo náhradního dílu požadovaného náhradního

dílu

Aktuální ceny a informace naleznete na www.isc-
gmbh.info
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Tento záruční list je nedílnou součástí prodávaného výrobku - jeho případná ztráta bude důvodem neuznání
opravy zboží jako garanční (tj. bezplatné v záruční lhůtě)! 
Společnost UNICORE nářadí s.r.o., výhradní dovozce značky EINHELL do ČR, poskytuje na sebou dodávané
zboží záruku v délce trvání 24 měsíců od okamžiku koupě. Výrobce v osobě dovozce poskytuje ve shodě s 
příslušnými zákony záruku pouze na přesně vymezený typ vad zboží, zejména vady materiálu, výrobní vady
nebo závady vzniklé v důsledku těchto vad. 
Záruční servis se nevztahuje na případy :
-  opotřebení funkčních částí výrobků v důsledku jejich používání,
-  prokazatelně neodborného používání zboží  (v rozporu s návodem k obsluze),
-  svévolně provedených úprav strojů (neautorizovaných zásahů do jejich konstrukce), 
-  mechanických poškození, vzniklých v důsledku neopatrné manipulace,
-  provozování strojů v nevhodných klimatických podmínkách nebo prostředí,
-  běžné údržby zboží (promazání, čištění, výměny uhlíků, seřízení apod.).  
Servisní středisko EINHELL pro Čechy a Moravu:
EINHELL SERVIS CENTRUM
UNICORE nářadí s.r.o.
Holečkova 4
360 17  Karlovy Vary 
Informace zákazníkům:          Petr Dvořáček        353 440 215      petr.dvoracek@unicore.cz
                                                                              353 440 216      servis@unicore.cz
                                                                              353 440 210      přímé faxové číslo
NON STOP info linka:                                           776 555 333  
Servisní technici:         Martin Čáslava, Jan Wollenheit, Tomáš Synek, Roman Wild, Vladimír Novotný      
Externí partner:           Petr Řeřicha                       353 226 018      pr@stamp.cz  
Reklamaci zboží lze uplatnit v místě jeho koupě, případně přímým odesláním na adresu servisu 
(na vlastní náklady).  
Zboží, odeslané k reklamaci, musí být vždy náležitě zaopatřeno tak, aby se zamezilo vzniku dalších, zejména
mechanických poškození. Pokud již originální obal není k dispozici, zboží je nutno balit do vhodného náhradního
obalu a v závislosti na jeho rozměrech volné prostory vyplnit materiálem s tlumícími účinky. Zákazník, který
uplatňuje reklamaci bez obalu nebo zboží zabalí nedostatečně, nese riziko možné škody sám. Nezáruční závady,
zejména mechanická poškození typu ulomení, prasknutí apod. nebudou uznány za záruční a jsme je schopni
odstranit pouze v rámci závazně vyžádané placené opravy.        
Dovozce si vyhrazuje zákonem stanovených 30 dnů k posouzení reklamace. Záruční lhůta se v duchu
příslušných předpisů automaticky prodlužuje o dobu od převzetí reklamace servisem po jeho zpětné vrácení.  
Povinností prodávajícího je seznámit kupujícího s obsluhou výrobku, zboží předvést a řádně vyplnit tento 
záruční list.  
V souladu s vyhláškou 352/2005 byl za výrobek uhrazen poplatek související s jeho likvidací. Naši společnost
zastupuje společnost ELEKTROWIN a.s., s kterou máme uzavřenu smlouvu na likvidaci starých elektrozařízení. 
Použitý výrobek je proto možné bezplatně odevzdat na recyklační sběrná místa, označená logem ELEKTROWIN.

CZ
PODMÍNKY ZÁRUKY
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Podrobnejši opis sestavnih delov

1. stikalo za vklop in izklop
2. zaščitno okence
3. držalo zaščitnega okenca
4. zaščitni pokrov
5. brusilna plošča
6. vijak za pritrditev plošče, na katero se

nasloni obdelovanec
7. plošča, na katero se nasloni obdelovanec 
8. Luknje za pritrditev

Montaža zaščitnega okenca

Kot prikazuje slika, na oba varovalna pokrova
montirajte zaščitna okenca.

2
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Splošna navodila za varno delo in
preprečevanje nesreč

Varno delo brez nesreč in nevarnosti z orodjem je
mogoče opravljati le, če ste v celoti prebrali navodila
za varno delo in navodilo za uporabo ter ju tudi
izvajate.


 pred vsako uporabo kontrolirajte orodje samo,
priključni kabel in vtič. Delajte le z brezhibnim in
nepoškodovanim orodjem. Poškodovane dele
naj takoj zamenja usposobljen električar.


 preden začnete kakršna koli dela na orodju in
pred vsako menjavo delov orodja izvlecite
električni vtič iz vtičnice, prav tako tudi, ko
orodja ne uporabljate.


 da se električni kabel ne bi poškodoval, naj bo
vedno zadaj za strojem.


 orodje je potrebno shraniti na varnem mestu, ki
je nedosegljivo za otroke.


 materialov, ki vsebujejo azbest, ni
dovoljeno obdelovati. 
Upoštevajte ustrezna navodila za preprečevanje
nesreč (Nemčija: VBG 119) poklicnega 
združenja.


 uporabljajte le originalne nadomestne dele.

 popravila lahko izvaja le strokovno usposobljen

električar.

 hrup na delovnem mestu je lahko večji od 85 db

(A). V tem primeru mora delavec izvajati ukrepe
za zaščito pred hrupom in za zaščito sluha. Hrup
te električne naprave je izmerjen v skladu z IEC
59 CO 11, IEC 704, DIN 45635, 21. del, NFS 31-
031 (84/537/EGS).


 pazite, da boste stali na varnem, ter se
izogibajte nenormalnim držam telesa.


 pazite, da električni aparat ne bo na dežju, ter ga
ne uporabljajte v mokrih ali vlažnih razmerah in
ne v bližini gorljivih tekočin.


 pazite, da kabla ne bodo poškodovali olje,
razredčila in ostri robovi.


 delovno mesto naj bo urejeno in ne v neredu.

 prepričajte se, da je stikalo za vklop izključeno,

ko orodje priklapljate v električno omrežje.

 nosite primerna delovna oblačila - brez širokih

oblačil in nakita. Če imate dolge lase, si nadenite
mrežico za lase.


 zaradi svoje lastne varnosti uporabljajte le
originalni pribor in dodatne naprave proizvajalca
orodja.


 pri brušenju, čiščenju in rezanju vedno
uporabljajte zaščitna očala, zaščitne rokavice in

glušnike.

 preverite, da bo število vrtljajev, navedeno na

plošči, enako ali večje kot konstrukcijsko število
obratov brusilnika.


 prepričajte se, da dimenzije plošče ustrezajo
brusilniku.


 brusilne plošče je potrebno skrbno skladiščiti in
uporabljati v skladu z navodili proizvajalca.


 pred uporabo ploščo preverite ter ne
uporabljajte nalomljenih, počenih ali drugače
poškodovanih plošč.


 prepričajte se, da so brusilniki nameščeni v
skladu z navodili proizvajalca.


 poskrbite, da boste uporabljali vmesni material
ob neuporabi brusilnika.


 pred uporabo poskrbite, da bo brusilna plošča
pravilno nameščena in pritrjena.
Orodje naj v praznem teku obratuje 5 minut in
sicer v varnem položaju. Če se pojavijo vibracije
ali ugotovite druge nepravilnosti, ga takoj
ustavite in preglejte stroj, da ugotovite vzrok.


 z električnim orodjem nikoli ne delajte brez
dobavljenega zaščitnega pokrova.


 ne uporabljajte ločenih/deljenih reducirnih puš ali
adapterjev, da bi lahko uporabili oz. prilagodili
brusilne plošče z večjimi luknjami.


 poskrbite, da iskre, ki nastanejo pri delu, ne
bodo povzročile nevarnosti, npr. letele v ljudi ali
vnele vnetljivih snovi.


 vedno uporabljajte zaščitna očala in glušnike, pa
tudi druga osebna zaščitna sredstva, kot so
rokavice, predpasniki in čelada, če je potrebno.


 obdelovanec se pri brušenju segreje.

Pozor! Nevarnost opeklin!

Počakajte, da se obdelovanec ohladi. Material
lahko med brušenjem žari, zato obdelovanec
med daljšim brušenjem vmes ohladite.


 ne uporabljajte nobenih hladilnih sredstev ali
podobnega.
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Dvojni brusilnik je kombinirana naprava, namenjena
za grobo in fino brušenje kovin, umetnih snovi in
drugih materialov, pri čemer je potrebno uporabiti
ustrezne brusilne plošče.

Stroj se sme uporabljati le v namene, za katere je
namenjen! Kljub predpisani namenski uporabi se
določenih preostalih rizičnih dejavnikov ne da
popolnoma izključiti. Zaradi konstrukcije in
postavitve lahko nastopijo naslednje točke. 

 Stik z brusilno ploščo v nepokritem predelu. 

 Možnost izmeta delov iz poškodovanih brusilnih

plošč. 

 Možnost izmeta obdelovancev in delov

obdelovanca. 

 Poškodovanje sluha, če ne uporabljate potrebne

zaščite za ušesa.

Posebna navodila za varno delo

1. Pred vklopom brusilnika je potrebno preizkusiti
zven brusilnih plošč (brezhibne plošče imajo ob
rahlih udarcih - s plastičnim kladivcem - jasen
zvok). To je potrebno tudi pri uporabi novih
brusilnih plošč (zaradi možnosti poškodb pri
transportu).
Stroj mora obvezno poskusno delovati brez
obremenitve najmanj 5 minut. Pri tem se je
potrebno umakniti iz območja nevarnosti.

2. Dovoljeno je uporabiti le brusilne plošče, na
katerih so podatki o proizvajalcu, vrsti vezave,
dimenzijah in dovoljenem številu obratov.

3. Brusilne plošče je potrebno hraniti v suhih
prostorih pri čimbolj enakomernih temperaturah.

4. Za vpenjanje brusilnih plošč se smejo uporabiti
le dobavljena orodja za vpenjanje (napenjalne
prirobnice). 

5. Za vpenjanje brusilnih plošč se smejo uporabiti
le vpenjalne prirobnice enakih velikosti in enakih
oblik. Vmesna mesta med vpenjalno prirobnico
in brusilno ploščo morajo biti iz elastičnih snovi,
npr. gumi, mehki karton, itd.

6. Luknja za pritrditev brusilnih plošč ne sme biti
izvrtana naknadno.

7. Plošče, na katere se nasloni obdelovanec in
zgornji nastavljivi zaščitni pokrovi morajo biti
vedno čim bližje brusilni plošči (odmik max. 2
mm).

8. Z brusilnimi ploščami ni dovoljeno delati brez
zaščitnih naprav. Pri tem ni dovoljeno prekoračiti
naslednjih omejitev (razmikov):
- plošča, na katero se nasloni
obdelovanec/brusilna 
plošča: max. 2 mm

- zaščitni zgornji pokrov/brusilna plošča: max. 2
mm

9. Pred uporabo dvojnega brusilnika morajo biti
nameščeni varnostno držalo, naslonska plošča,
na katero se nasloni obdelovanec in zaščita za
oči.

10. Pre dzamenjavo brusilnih plošč je potrebno
izvleči vtič iz električne vtičnice.

11. Max. obodna hitrost plošče za suho brušenje
znaša: 25,64 m/s
Izračun:
Obodna hitrost
m/s = d x 3,14 x n

60 x 1000
d = premer brusilne plošče v mm
n = število obratov motorja v minuti

Primer:
m/s = 175 x 3,14 x 2800

60 x 1000
= 25,64 m/s

12. Max. dovoljena temperatura ohišja motorja: 80
°C

13. Pred pričetkom dela je potrebno priviti brusilnik
s pomočjo štirih pritrdilnih lukenj na podstavku
na delovno mizo. 

14. Nastavitev odvajalnika isker je potrebno izvesti
periodično tako, da se izravna obraba plošče.
Pri tem je potrebno paziti na to, da bo razmak
med ploščo in odvajalnikom isker čim manjši in v
nobenem primeru večji od 2 mm. 

15. Ko odvajalnika isker (3) in opore za obdelovanec
(7) ni več možno postaviti na več kot max. 2 mm
do brusilne plošče, je potrebno zamenjati
brusilno ploščo.

� Uporabljajte zaščitne rokavice

� Uporabljajte zaščitna očala

� Uporabljajte zaščito ušes

Montaža zaščitnega okenca

Kot prikazuje slika, na oba varovalna pokrova
montirajte zaščitna okenca.
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Vzdrževanje


 Pozor! Potegnite vtikač iz električne priključne
vtičnice. 


 Prah in umazanijo je potrebno redno
odstranjevati s stroja. Najboljše je, da čiščenje
izvedete s fino ščetko ali s krpo. 


 Za čiščenje delov, ki so iz umetne mase, ne
uporabljajte jedkih sredstev. 

Tehnični podatki

Nominalna napetost: 230 V ~ 50 Hz

Poraba toka: 400 W S2 30 min

Št. obratov v praznem teku no: 2800 min-1

Ø brusilne plošče: 175 mm

Debelina brusilne plošče: 25 mm

Ø luknje brusilne plošče: 32 mm

Nivo zvočnega tlaka LPA: 77,5 dB(A)

Nivo moči zvoka LWA: 90,5 dB(A)

Teža: 10,2 kg

Naročilo rezervnih delov

Pri naročilu rezervnih delov navedite naslednje
podatke:

 Tip stroja

 Številka artikla/stroja

 Identifikacijska številka stroja

 Številka rezervnega dela, ki ga naročate

Aktualne cene in informacije najdete na spletni strani
www.isc-gmbh.info
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Opis detalja

1 uklopno-isklopni prekidač
2 zaštitno staklo
3 držač zaštitnog stakla
4 štitnik
5 brusna ploča
6 vijak za fiksiranje oslonca za izradak
7 oslonac za izradak
8 Rupe za pričvršćivanje

Montaža zaštitnog stakla

Montirajte zaštitna stakla na oba štitnika kao
što je prikazano na crtežu.

2
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Opće sigurnosne upute i sprečavanje

nezgoda


 Siguran i bezopasan rad s alatom je osiguran
samo kada u potpunosti pročitate sigurnosne
upute i naputak za upotrebu i kada se držite
navedenih uputa.


 Prije svake upotrebe kontrolirajte uredjaj,
priključni kabel i utikač. Radite samo s ispravnim
i neoštećenim uredjajem. Oštećene dijelove
odmah mora zamijeniti stručnjak za
elektrotehniku.


 Prije svih radova na stroju, prije svakog
zamjenjivanja alata, te kada ne upotrijebite stroj,
izvadite utikač iz utičnice.


 Radi sprečavanja oštećenja priključnog kabla,
kabel uvijek položite na stražnjoj strani stroja.


 Čuvajte alat na sigurnom mjestu, nedostupnom
za djecu.


 Ne smiju se obraditi materijali koji
sadrže azbest.

Držite se dotičnih propisa za sprečavanje
nezgoda strukovnog udruženja (VBG 119).


 Koristite samo originalne rezervne dijelove.

 Popravke smije izvoditi samo stručnjak za

elektrotehniku.

 Buka na radnom mjestu može biti veća od 85dB

(A). U tom slučaju su potrebne mjere zvučne
zaštite i zaštitne mjere za sluh radnika. Šum
ovog električnog alata se mjeri po IEC 59 CO 11,
IEC 704, DIN 45635 dio 21, NFS 31-031
(84/537/EWG).


 Pazite da sigurno stojite. Nemojte zauzeti
nenormalne stavove tijela.


 Ne dajte da električni alat pokisne. Ne
upotrebljavajte električni alat u mokroj ili vlažnoj
sredini, niti u blizini zapaljivih tekućina. Čuvajte
kabel od oštećenja od ulja, otapala i oštrih ivica.


 Držite red na mjestu rada.

 Uvjerite se da je stroj isključen kada ga priključiti

na struju.

 Nosite primjerenu radnu odjeću. Ne nosite široku

odjeću ili nakit. Ako imate dugu kosu, nosite
mrežicu za kosu.


 Zbog vlastite sigurnosti upotrijebite samo pribor i
dodatnu opremu proizvodjača stroja.


 Pri brušenju, poliranju i rezanju uvijek nosite
zaštitne naočale, zaštitne rukavice i štitnik za uši.


 Uvjerite se da je broj okretaja naveden na ploči
isti ili veći nego broj okretaja brusilice.


 Uvjerite se da dimenzije ploče odgovaraju

brusilici.

 Brusne ploče se prema podacima proizvodjača

moraju pažljivo čuvati i upotrijebiti.

 Kontrolirajte ploču prije upotrebe; ne

upotrebljavajte slomljene, puknute ili drukčije
oštećene ploče.


 Uvjerite se da je brusni alat stavljen shodno
uputama proizvodjača.


 Osigurajte da se koriste umeci, kada se daju uz
brusilo i kada se zahtijeva njihova upotreba.


 Osigurajte da se brusni alat prije upotrebe
ispravno stavlja i pričvršćuje. Dajte da se alat
okreće u praznom hodu 5 minuta u sigurnom
položaju. Odmah ga isključite kada ima bitnih
vibracija ili drugih nedostataka. Kada ima takvih
pojava, ispitajte stroj da nadjete uzrok.


 Električni alat nikada ne upotrebljavajte bez
štitnika koji se isporučuju s strojem.


 Ne koristite zasebne redukcijske nastavke ili
adapter da biste prilagodili brusne ploče s
velikim otvorom.


 Osigurajte da iskre koje nastaju pri radu ne mogu
izazvati opasnosti, npr. pasti na osobe ili zapaliti
zapaljive tvari.


 Uvijek upotrebljavajte zaštitne naočale i štitnik za
uši, a i druga sredstva osobne zaštite kao što su
rukavice, kecelja i šljem, kada je potrebno.


 Obradjeni predmet će se zagrijati pri brušenju.

Pažnja! Postoji opasnost da se opečete!

Dajte da se izradak ohladi. Materijal može da za
vrijeme brušenja izgara, pri dužem obradjivanju
pravite pauze da se predmet ohladi.


 Ne koristite rashladna sredstva ili slično.

HR

15
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Dvostruka brusilica je kombinirani uredjaj za grubo i
fino brušenje metala, plastike i drugih materijala, uz
upotrebu odgovarajućih brusnih ploča.

Stroj se smije koristiti samo namjenski! Unatoč
namjenskoj uporabi ne mogu se u potpunosti
isključiti odredjeni faktori rizika. Zbog konstrukcije i
izvedbe stroja može doći do sljedećeg.

 Dodirivanje brusne ploče u nepokrivenom

području.

 Izbacivanje dijelova iz oštećenih brusnih ploča.

 Izbacivanje radnih komada i njihovih dijelova.

 Oštećenje sluha u slučaju nekorištenja potrebne

zaštite.

Posebne sigurnosne upute
1. Prije puštanja brusilice u funkciju treba ispitati 

zvuk brusnog alata (ispravni brusni alat ima kada 
se lagano udara plastičnim čekićem - bistar 
zvuk). Isto važi kada se stavlja novi brusni alat 
(transportne štete). Stroj obvezno treba 
podvrgnuti pokusu bezopterećenja od najmanje 
5 minuta. Za to vrijeme napustite opasnu zonu.

2. Smije se koristiti samo brusni alat na kojem ima
podataka o proizvodjaču, vrsti spajanja, 
dimenzijama i dopuštenom broju okretaja.

3. Brusni alat treba čuvati na suhom mjestu pri po
mogućnosti stabilnoj temperaturi.

4. Brusni alat se smije pričvrstiti samo pomoću
priloženih steznih prirubnica.

5. Brusni alat se smije pričvrstiti samo pomoću 
steznih prirubnica iste veličine i istog oblika. 
Umeci izmedju steznih prirubnica i brusnog alata 
moraju biti od elastičnog materijala, npr. guma, 
mekani karton itd.

6. Otvor brusnog alata se ne smije naknadno 
proširiti.

7. Oslonce za izradak i gornje namjestive zaštitne
poklopce treba postaviti što bliže brusnog alata
(razmak najviše 2 mm).

8. Brusni alat ne smije raditi bez štitnika. Pri tome
razmaci ne smiju biti veći od:
- oslonac za izradak/brusna ploča: najviše 2 mm
- zaštitni poklopac/brusna ploča: najviše 2 mm

9. Prije upotrebe dvostruke brusilice se moraju
montirati zaštitni držač, oslonac za izradak i 
zaštitno staklo.

10. Prije zamjenjivanja brusne ploče treba izvaditi 
utikač iz utičnice.

11. Maksimalna obodna brzina ploče iznosi: 
25,64 m/s
Jednadžba:

obodna brzina
m/s = d x 3,14 x n

60 x 1000
d = promjer brusne ploče u mm
n = broj okretaja motora po minutu
Primjer:
m/s = 175 x 3,14 x 2800

60 x 1000
= 25,64 m/s

12. Maksimalna dopuštena temperatura kućišta 
motora: 80 °C

13. Prije početka rada brusilicu treba pričvrstiti na 
radni stol pomoću vijaka u četirima rupama na 
donjoj ploči.

14. Podešavanje odbojnika iskri treba obavljati 
periodički tako da se ujednači trošenje ploče, pri 
čemu treba održavati što manji razmak izmedju 
odbojnika iskri i ploče, ni u kojem slučaju veći od 
2 mm.

15. Ako se odbojnik za iskre (3) i podloga radnog 
komada (7) više ne mogu namjestiti na maks. 2 
mm od brusne ploče, ona se mora odmah 
zamijeniti.

Montaža zaštitnog stakla
Montirajte zaštitna stakla na oba štitnika kao što je
prikazano na crtežu.

Održavanje

 Pažnja! Izvucite mrežni utikač.

 Redovito čistite stroj od prljavštine i prašine.

Najbolje je da ga očistite finom četkom ili
krpom.


 Za čišćenje plastike ne koristite sredstva koja

nagrizaju.

Tehnički podaci
Nazivni napon: 230 V ~ 50 Hz

Primljena snaga: 400 W S2 30 min.

Broj okretaja pri praznom hodu n0 2800/min

Ņ brusne ploče: 175 mm

Debljina brusne ploče: 25 mm

Ņ otvora brusne ploče: 32 mm

Razina tlaka zvuka LPA: 77,5 dB (A)

Razina snage zvuka LWA: 90,5 dB (A)

Težina 10,2 kg

HR
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Naručivanje rezervnih dijelova
Prilikom naručivanja rezervnih dijelova su potrebni
slijedeći podaci:

 Tip uredjaja

 Broj artikla uredjaja

 Ident. broj uredjaja

 Broj potrebnog rezervnog dijela

Aktualne cijene i informacije potražite na web-adresi
www.isc-gmbh.info

HR
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1

SK Detailný popis
1. Za- / vypínač2. Ochranná sklenená clona
3. Držiak ochrannej sklenenej clony4. Ochranný kryt
5. Brúsny kotúč
6. Upevňovacia skrutka podpery obrobku
7. Podpera obrobku
8. Upevňovacie diery

Montáž ochrannej sklenenej clony

Ochrannú sklenenú clonu namontujte na oboch
ochranných krytoch, ako je znázornené
na obrázku.

2
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Všeobecné bezpečnostné pokyny
a ochrana proti úrazom

Materiály obsahujúce azbest nesmú
byť opracovávané.. 

Pozor! Nebezpečenstvo popálenia!

Nechajte obrobok vychladnúť. Materiál sa môže
počas brúsenia zahriať, preto pri dlhších prácach
obrobok občas ochlaďte.
Nepoužívajte žiadne chladiace prostriedky alebo 
niečo podobné.

SK
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Bezpečná práca bez úrazu je s náradím zaistená iba 
vtedy, keď si prečítate celé bezpečnostné pokyny a 
návod na používanie a budete sa nimi riadiť.

Pred každým použitím skontrolujte prístroj, 
prípojné vedenie aj zástrčku. Pracujte iba s 
bezchybným a nepoškodeným prístrojom.
Poškodené časti musia byť okamžite opravené 
odborným elektrikárom.
Pred všetkými prácami na stroji, pred každou 
výmenou náradia a ak prístroj nebudete používať 
vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.
Aby sa zabránilo poškodeniu sieťového kábla, 
kábel veďte vždy smerom dozadu od stroja.
Uschovávajte náradie bezpečne a nedosiahnuteľ-
ne pre deti.

Dbajte na zodpovedajúce bezpečnostné 
predpisy.

Používajte iba originálne náhradné diely.
Opravy smie vykonávať iba odborný elektrikár.
Vývoj hluku na pracovisku môže prekračovať až 
85 db (A).V tomto prípade sú pre obsluhu nutné 
ochranné opatrenia proti hluku a na ochranu 
sluchu. Hluk tohto prístroja je meraný podľa IEC 
59 CO 11, IEC 704, DIN 45835 časť 21, NFS 
91-031 (84/597/EWG).
Dbajte na bezpečné postavenie. Vyhýbajte
sa abnormálnemu držaniu tela.
Elektrické náradie nevystavujte dažďu. 
Nepoužívajte elektrické náradie v mokrom alebo 
vlhkom prostredí a v blízkosti horľavých kvapalín.
Chráňte sieťový kábel pred poškodením olejom, 
rozpúšťadlami a ostrými hranami.
Udržiavajte svoje pracovné prostredie v poriadku.
Ubezpečte sa, či je pri pripojení na sieť vypínač 
vypnutý.
Noste vhodné pracovné oblečenie. Nenoste 
široké oblečenie a šperky. V prípade dlhých 
vlasov noste vlasovú sieťku.
Pre svoju vlastnú bezpečnosť používajte iba 
príslušenstvo a prídavné prístroje od výrobcu 
náradia.
Pri brúsení noste vždy ochranné okuliare, 
bezpečnostné rukavice a ochranu sluchu.
Prekontrolujte, či je na kotúči udaný počet otáčok 
rovnaký alebo väčší než dimenzovaný počet 
otáčok brúsky.

Uistite sa, že sa rozmery kotúča hodia k brúske.
Brúsne kotúče musia byť starostlivo uložené a 
musí sa s nimi podľa údajov výrobcu starostlivo 
zaobchádzať.
Pred použitím kotúč prekontrolujte; nepoužívajte 
nalomené, prasknuté alebo inak poškodené 
kotúče.
Uistite sa, že je brúsne náradie pripevnené podľa 
pokynov výrobcu.
Postarajte sa o to, aby boli používané 
medzivrstvy ak sú s brúsnym prostriedkom
poskytnuté k dispozícii alebo požadované.
Postarajte sa o to, aby bol brúsny materiál pred 
použitím správne upevnený. Náradie nechajte v 
prevádzke v bezpečnej polohe 5 minút 
naprázdno. Ihneď zastavte, ak sa vyskytnú 
značné vibrácie alebo ste zistili iné nedostatky. 
Ak dôjde k tomuto stavu, prekontrolujte stroj, aby 
ste zistili príčinu.
Elektrické náradie nikdy nepoužívajte bez 
ochranného krytu, ktorý je spoločne dodávaný so 
strojom.
Nepoužívajte oddelené redukčné vložky alebo 
adaptéry na prispôsobenie brúsnych kotúčov s 
veľkým otvorom.
Postarajte sa o to, aby iskry vzniknuté pri 
používaní nepredstavovali žiadne nebezpečen-
stvo, napr. nezasiahli osoby alebo nezapálili 
horľavé látky.
Používajte vždy ochranné okuliare a ochranu 
sluchu; používajte aj iné ochranné vybavenie 
osôb ako rukavice, zásteru a prilbu, ak je to 
nutné.
Obrobok je pri brúsení horúci.



Zvláštne bezpečnostné
pokyny1. 10.11.13.14.15.2.3.4.5.6.7.8.9. obrobku a ochrana zraku.m/s = d x 3,14 x n60 x 1000

d = priemer brúsneho kotúča v mm
n = počet otáčok motora za minútupríklad:m/s = 175 x 3,14 x 280060 x 1000= 25,64 m/s12. Max. prípustná teplota krytu motora:80°C

Nosiť ochranné rukavice

Nosiť ochranu zraku

Nosiť ochranu sluchu

Montáž ochranného sklaOchrannú sklenenú clonu namontujte na oboch
ochranných krytoch, ako je to znázornené
na obrázku.

SK
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Dvojkotúčová brúska je kombinovaný prístroj pre 
hrubé a jemné brúsenie kovov, plastov a iných 
materiálov použitím zodpovedajúcich brúsnych 
kotúčov. 
Stroj sa môže používať iba na ten účel pre ktorý je 
určený! Aj napriek používaniu podľa účelu určenia 
nie je možné úplne vylúčiť určité rizikové faktory. 
Vplyvom konštrukcie a usporiadaním stroja sa môžu 
vyskytnúť nasledujúce riziká:

Dotknutie sa brúsneho kotúča v nezakrytej oblasti.
Vymrštenie časti z poškodených brúsnych 
kotúčov.
Vymrštenie obrobkov a častí obrobkov.
Poškodenie sluchu ak nepoužijete ochranu sluchu. Pri výmene brúsneho kotúča musí byť najskôr 

vytiahnutá sieťová zástrčka.
Max. obvodová rýchlosť kotúča pre suché brúsenie je: 25,64 m/s
Výpočet:
obvodová rýchlosť 

Pred začiatkom práce priskrutkujte brúsku 
pomocou 4 upevňovacích otvorov v základnej 
doske na pracovný stôl a pod.
Nastavenie protiiskrovej ochrany vykonajte 
periodicky, aby bolo opotrebovanie kotúča 
symetrické, pričom je potrebné vzdialenosť medzi 
protiiskrovou ochranou a kotúčom udržiavať takú 
malú, ako to len je možné a v žiadnom prípade 
nie väčšiu než 2 mm.
Ak nemôže byť dodržaná vzdialenosť 
protiiskrovej ochrany (3) a oporné plochy
obrobkov (7) max. 2 mm od kotúča, musí byť 
najneskôr v tom čase brúsny kotúč vymenený.

Pred uvedením brúsky do prevádzky je 
potrebné brúsne kotúče podrobiť zvukovej 
skúške (bezchybné brúsne telesá majú pri 
ľahkom poklepaní - plastové kladivko -jasný 
zvuk).To isté platí, ak sú upnuté nové brúsne 
kotúče (škody pri preprave). Stroj musí byť 
bezpodmienečne podrobený skúšobnému 
chodu bez zaťaženia minimálne počas 5 minút. 
Pritom je potrebné nebezpečnú oblasť opustiť.
Môžu byť používané iba brúsne kotúče, ktoré sú 
označené údajmi o výrobcovi, druhu spojiva, 
rozmeroch a prípustnom počte otáčok.
Brúsne kotúče je potrebné skladovať na 
suchom mieste a ak je to možné pri konštantnej teplote.
Na upnutie brúsnych kotúčov sa smú používať 
iba spoločne dodané pripínacie príruby.
Na upnutie brúsnych kotúčov sa smú používať 
iba rovnako veľké a rovnako formované 
pripínacie príruby. Medzivrstvy medzi 
pripínacou prírubou a brúsnym telesom musia 
byť z elastických materiálov napr. guma, mäkký 
kartón atď.
Pripínací otvor brúsnych kotúčov nesmie byť 
dodatočne vyvrtávaný.
Podpery obrobkov a horné nastaviteľné 
ochranné kryty je potrebné nastaviť tak tesne k 
brúsnym kotúčom, ako je to len možné 
(vzdialenosť max. 2 mm).
Brúsne kotúče nesmú byť používané bez 
ochranných zariadení. Pritom nesmú byť
nasledujúce vzdialenosti prekročené:
- podpera obrobku / brúsny kotúč: max. 2 mm
- ochranný kryt / brúsny kotúč: max. 2 mm
Pred použitím dvojkotúčovej brúsky musí byť 
namontovaná ochranná úchytka, podpera 



SK

Údržba

Technická dátaMenovité napätie:                230 V - 50 Hznim 03 2S W 004:nokírP
Otáčky naprázdno no: 2800 min-1Ø mm 571:ačútok
Hrúbka brúsneho kotúča: 25 mmØ otvoru brusného kotúča: 32 mm
Hladina akustického tlaku LPA: 77,5 dB(A)

Hladina akustického výkonu LWA: 90,5 dB(A)gk 2,01ť:sontomH
Objednávanie náhradných dielov

Pri objednávke náhradných dielov je potrebné 
uviesť nasledujúce údaje:

Aktuálne ceny a informácie nájdete na www.isc-gmbh.info

Anleitung DSC 175 SPK 4  17.05.2005  12:39 Uhr  Seite 9

Pozor! Vytiahnite sieťovú zástrčku.
Prach a nečistoty zo stroja pravidelne odstraňujte. 
Na čistenie je najvhodnejšia jemná kefa alebo 
handra.
Na čistenie plastu nepoužívajte žieravé 
prostriedky.

Typ prístroja
Číslo výrobku prístroja
Identifikačné číslo prístroja
Číslo náhradného dielu požadovaného 
náhradného dielu



Tento záručný list je neoddeliteľnou súčasťou predávaného výrobku - jeho prípadná strata bude dôvodom
neuznania opravy tovaru ako garančnej (t. j. bezplatnej v záručnej lehote)! 
Spoločnosť UNICORE náradie s. r. o., výhradný dovozca značky EINHELL do ČR, poskytuje na sebou
dodávaný tovar záruku v dĺžke trvania 24 mesiacov od okamihu kúpy. 

Výrobca v osobe dovozcu poskytuje v zhode s príslušnými zákonmi záruku iba na presne vymedzený
typ chýb tovaru, najmä chyby materiálu, výrobné chyby alebo poruchy vzniknuté v dôsledku týchto chýb. 
Záručný servis sa nevzťahuje na prípady :
- opotrebovania funkčných častí výrobkov v dôsledku ich používania
- preukázateľne neodborného používania tovaru  (v rozpore s návodom na obsluhovanie)
- svojvoľne vykonaných úprav strojov (neautorizovaných zásahov do ich konštrukcie) 
- mechanických poškodení, vzniknutých v dôsledku neopatrnej manipulácie
- prevádzkovania strojov v nevhodných klimatických podmienkach alebo v nevhodnom prostredí
- bežnej údržby tovaru (namazanie, čistenie, výmeny uhlíkov, nastavenie a pod.).  
Servisné stredisko EINHELL pre Čechy a Moravu :
EINHELL SERVIS CENTRUM
UNICORE náradie s. r. o. 
Holečkova 4
360 17  Karlove Vary – Stará Role 
Informácie zákazníkom    Petr Dvořáček  353 440 215      petr.dvoracek@unicore.cz
                                                                             353 440 216      servis@unicore.cz
                                                                             353 440 210      priame faxové číslo
NON STOP info linka                                         776 555 333  
Servisní technici            Martin Čáslava, Jan Wollenheit, Tomáš Synek, Roman Wild, Vladimír Novotný      
Externý partner               Petr Řeřicha                  353 226 018      pr@stamp.cz  
Reklamáciu tovaru je možné uplatniť v mieste jeho kúpy, prípadne priamym odoslaním na adresu
servisu (na vlastné náklady).  
Tovar, odoslaný na reklamáciu, musí byť vždy primerane vystrojený tak, aby sa zamedzilo vzniku ďalších, 
najmä mechanických poškodení. Ak už originálny obal nie je k dispozícii, tovar je nutné baliť do vhodného 
náhradného obalu a v závislosti na jeho rozmeroch voľné priestory vyplniť materiálom s tlmiacimi účinkami. 
Zákazník, ktorý uplatňuje reklamáciu bez obalu alebo tovar zabalí nedostatočne, nesie riziko možnej škody 
sám. Nezáručné poruchy, najmä mechanické poškodenia typu ulomenie, prasknutie a pod., nebudú uznané 
za záručné a sme ich schopní odstrániť iba v rámci záväzne vyžiadanej platenej opravy.        
Dovozca si vyhradzuje zákonom stanovených 30 dní na posúdenie reklamácie. Záručná lehota sa v duchu 
príslušných predpisov automaticky predlžuje o čas od prevzatia reklamácia servisom po jeho spätné vrátenie.  
Povinností predávajúceho je zoznámiť kupujúceho s obsluhou výrobku, tovar predviesť a riadne vyplniť tento
záručný list.

SK PODMIENKY ZÁRUKY



18

D erklärt folgende Konformität gemäß EU-Richtlinie 

und Normen für Artikel

� declares conformity with the EU Directive 
and standards marked below for the article

F déclare la conformité suivante selon la 
directive CE et les normes concernant l’article

� verklaart de volgende conformiteit in overeen-
stemming met de EU-richtlijn en normen voor 
het artikel

E declara la siguiente conformidad a tenor de la 
directiva y normas de la UE para el artículo

P declara a seguinte conformidade de acordo 
com a directiva CE e normas para o artigo

S förklarar följande överensstämmelse enl. EU-
direktiv och standarder för artikeln

� ilmoittaa seuraavaa Euroopan unionin direkti-
ivien ja normien mukaista yhdenmukaisuutta 
tuotteelle

� erklærer herved følgende samsvar med EU-
direktiv og standarder for artikkel

	 заявляет о соответствии товара 

следующим директивам и нормам EC

� izjavljuje sljedeću uskladjenost s odredbama i 
normama EU za artikl.


 declarå urmåtoarea conformitate cu linia direc-
toare CE μi normele valabile pentru articolul.

� ürün ile ilgili olarak AB Yönetmelikleri ve 
Normlar∂ gere©ince aμa©∂daki uygunluk aç∂kla
mas∂n∂ sunar.

� ‰ËÏÒÓÂÈ ÙËÓ ·ÎfiÏÔ˘ıË Û˘ÌÊˆÓ›· Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ 

ÙËÓ √‰ËÁ›· ∂∂ Î·È Ù· ÚfiÙ˘Ô ÁÈ· ÙÔ ÚÔ˚fiÓ

I dichiara la seguente conformità secondo la 
direttiva UE e le norme per l’articolo

� attesterer følgende overensstemmelse i 
henhold til EU-direktiv og standarder for 
produkt

� prohlašuje následující shodu podle směrnice 
EU a norem pro výrobek.

H a következő konformitást jelenti ki a termékek-
re vonatkozó EU-irányvonalak és normák 
szerint

� pojasnjuje sledečo skladnost po smernici EU 
in normah za artikel.

 deklaruje zgodność wymienionego poniżej 
artykułu z następującymi normami na 
podstawie dyrektywy WE.

� vydáva nasledujúce prehlásenie o zhode podľa 
smernice EÚ a noriem pre výrobok.

� деклаpиpа следното съответствие съгласно 

диpективите и ноpмите на ЕС за пpодукта.

� заявляє про відповідність згідно з Директивою 

ЄС та стандартами, чинними для даного товару.

Landau/Isar, den 09.05.2005
Pfister

Tech. Supvervisor

Doppelschleifer DSC 175

Weichselgartner
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ISC GmbH
Eschenstraße 6
D-94405 Landau/Isar
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� Technische Änderungen vorbehalten

� Technické změny vyhrazeny

� Tehnične spremembe pridržane.

� Zadržavamo pravo na tehnične izmjene.

GARANTIEURKUNDE

Auf das in der Anleitung bezeichnete Gerät geben wir 2 Jahre
Garantie, für den Fall, dass unser Produkt mangelhaft sein sollte.
Die 2-Jahres-Frist beginnt mit dem Gefahrenübergang oder der
Übernahme des Gerätes durch den Kunden. Voraussetzung für
die Geltendmachung der Garantie ist eine ordnungsgemäße
Wartung entsprechend der Bedienungsanleitung sowie die be-
stimmungsgemäße Benutzung unseres Gerätes.

Selbstverständlich bleiben Ihnen die gesetzlichen Gewähr-
leistungsrechte innerhalb dieser 2 Jahre erhalten. Die Garan-
tie gilt für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland oder der
jeweiligen Länder des regionalen Hauptvertriebspartners als Er-
gänzung der lokal gültigen gesetzlichen Vorschriften. Bitte be-
achten Sie Ihren Ansprechpartner des regional zuständigen Kun-
dendienstes oder die unten aufgeführte Serviceadresse.

ISC GmbH · International Service Center
Eschenstraße 6 · D-94405 Landau/Isar (Germany)

Info-Tel. 0180-5 120 509 • Telefax 0180-5 835 830
Service- und Infoserver: http://www.isc-gmbh.info
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� ZÁRUČNÍ LIST
Na přístroj označený v návodu poskytujeme záruku 2 let, pro ten případ, že by
byl náš výrobek vadný. Tato 2letá lhůta začíná přechodem rizika nebo
převzetím přístroje zákazníkem.
Předpokladem pro uplatňování záruky je řádná údržba příslušně podle návodu
k obsluze a používání našeho přístroje k určenému účelu.
Samozřejmě Vám během těchto 2 let zůstanou zachována zákonná
záruční práva.
Záruka platí na území Spolkové republiky Německo nebo příslušné země
regionálního hlavního distribučního partnera jako doplněk lokálně platných
zákonných předpisů. V případě potřeby se prosím obrat’te na Vašeho 
kontaktního partnera regionálního příslušného zákaznického servisu nebo na
dole uvedenou servisní adresu.

� GARANCIJSKI LIST
Za napravo, ki je navedena v navodilih, dajemo 2 leti garancije v primeru, če bi

bil naš proizvod pomanjkljiv. 2-letni rok začne teči s prenosom jamstva ali s

prevzemom naprave s strani kupca. Predpogoj za uveljavljanje garancije je

redno pravilno vzdrževanje v skladu z navodili za uporabo ter namenska 

predpisana uporaba naše naprave.

Samoumevno je, da v roku teh 2 let ostanejo za Vas v veljavi Vaše zakonite

pravice glede jamstva za proizvod.

Garancija velja za območje Zvezne Republike Nemčije ali posameznih dežel

regionalnega glavnega prodajnega partnerja kot dopolnilo k lokalnim veljavnim

zakonskim predpisom.  Prosimo, če upoštevate Vašo kontaktno osebo v 

pristojni servisni službi ali na spodaj navedenem naslovu servisne službe.

� GARANCIJSKI LIST
Za uredjaj opisan u uputama dajemo 2 godine jamstva u slučaju eventulanog

nedostatka na našem proizvodu. Rok od 2 godine započinje s prijelazom rizika

ili s preuzimanjem uredjaja od strane kupca.

Pretpostavka za ostvarivanje prava jamstva je pravilno održavanje u skladu s

uputama za uporabu, kao i svrsishodno korištenje našeg uredjaja.

Razumljivo je da zadržavate zakonsko pravo jamstva unutar te 2 godine.

Jamstvo važi za područje Savezne Republike Njemačke ili dotičnih zemalja

regionalnog glavnog trgovačkog partnera kao dopuna lokalno važećih

zakonskih propisa. Molimo Vas da obratite pažnju na Vašu kontakt osobu

nadležne servisne službe u regiji ili na dolje navedenu adresu servisa.
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D Nur für EU-Länder

Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in den Hausmüll!

Gemäß europäischer Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und Umsetzung in 
nationales Recht müssen verbrauchte Elektrowerkzeuge getrennt gesammelt werden und einer 
umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

Recycling-Alternative zur Rücksendeaufforderung:
Der Eigentümer des Elektrogerätes ist alternativ anstelle Rücksendung zur Mitwirkung bei der sachge-
rechten Verwertung im Falle der Eigentumsaufgabe verpflichtet. Das Altgerät kann hierfür auch einer 
Rücknahmestelle überlassen werden, die eine Beseitigung im Sinne der nationalen Kreislaufwirtschafts- 
und Abfallgesetzes durchführt. Nicht betroffen sind den Altgeräten beigefügte Zubehörteile und Hilfsmittel 
ohne Elektrobestandteile.

� Samo za dežele članice EU:

Ne mečite električnega orodja med hišne odpadke.

V skladu z evropsko smernico 2002/96/EG o starih električnih in elektronskih aparatih in uporabo 
državnih zakonov je potrebno električna orodja zbirati ločeno in odstranjevati v namen reciklaže v skla
du s predpisi o varovanju okolja.

Reciklažna alternativa za poziv za vračanje:
Lastnik električnega aparata je namesto vračanja aparata dolžan sodelovati pri pravilnem recikliranju v 
primeru odpovedi lastništvu aparata. Stari aparat se lahko v ta namen preda tudi na prevzemnem 
mestu, katero izvaja odstranjevanje v smislu državnega zakona o ravnanju z odpaki. To se ne nanaša na 
starim aparatom priloženih delov pribora in pripomočkov brez električnih sestavnih delov.

� Pouze pro členské země EU

Nedávejte elektrické nářadí do domácího odpadu.

Podle Evropské směrnice 2002/96/EG o starých elektrických a elektronických přístrojích (WEEE) a podle 
národního práva musí být použité elektrické nářadí odděleně skladováno a odevzdáno k ekologické 
recyklaci.

Alternativa recyklace k zaslání zpět:
Vlastník elektrického přístroje je alternativně namísto zaslání zpět povinen ke spolupráci při odborné 
recyklaci v případě, že se rozhodne přístroj zlikvidovat. Starý přístroj může být v tomto případě také 
odevzdán do sběrny, která provede likvidaci ve smyslu národního zákona o hospodářském koloběhu a 
zákona o odpadech. Toto neplatí pro ke starým přístrojům přiložené části příslušenství a pomocné 
prostředky bez elektrických součástí.
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� Samo za zemlje Europske zajednice

Elektroalate ne bacajte u kućno smeće.

U skladu s europskom odredbom 2002/96/EG o starim električnim i elektroničkim uredjajima i njezinom 
primjenom u okviru državnog prava, istrošeni elektroalati moraju se odvojeno sakupiti i zbrinuti na 
ekološki način u svrhu recikliranja.

Alternativa s recikliranjem u odnosu na zahtjev za povrat uredjaja:
Vlasnik  elektrouredjaja alternativno je obvezan da umjesto povrata robe u slučaju odricanja vlasništva 
sudjeluje u stručnom zbrinjavanju elektrouredjaja. Stari uredjaj može se u tu svrhu prepustiti i stanici za 
preuzimanje rabljenih uredjaja koja će provesti uklanjanje u smislu državnog zakona o recikliranju i 
otpadu. Zakonom nisu obuhvaćeni dijelovi pribora ugradjeni u stare uredjaje i pomoćni materijali bez 
električnih elemenata.
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�
Der Nachdruck oder sonstige Vervielfältigung von Dokumentation und
Begleitpapieren der Produkte, auch auszugsweise ist nur mit aus-
drücklicher Zustimmung der ISC GmbH zulässig.

�
Dotisk nebo jiné rozmnožování dokumentace a průvodních
dokumentů výrobků, také pouze výňatků, je přípustné výhradně se
souhlasem firmy ISC GmbH.

�
Ponatis ali druge vrste razmnoževanje dokumentacije in spremljajočih
dokumentov proizvodov proizvajalca, tudi v izvlečkih, je dovoljeno
samo z izrecnim soglasjem firme ISC GmbH.

�
Naknadno tiskanje ili slična umnožavanja dokumentacije i pratećih
papira ovih proizvoda, čak i djelomično kopiranje, moguće je samo uz
izričito dopuštenje tvrtke ISC GmbH.   
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