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ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK 
! FIGYELEM OLVASSA EL AZ ÖSSZES ELŐÍRÁST.  
Ha nem tartja be a következő előírásokat, akkor ez áramütéshez, 
tűzhöz és/vagy súlyos személyi sérülésekhez vezethet. Az alábbi 
figyelmeztető üzenetekben a "szerszámgép" alatt az Ön 
akkumulátoros szerszámgépe értendő. 
 
1. MUNKAHELY 
a. Tartsa tisztán és tartsa rendben a munkahelyét. A rendetlenség 
és a megvilágítatlan munkaterület balesetekhez vezethet. 
b. Ne dolgozzon a berendezéssel olyan robbanásveszélyes 
környezetben, ahol éghető folyadékok, gázok vagy porok vannak. 
Az elektromos kéziszerszámok szikrákat keltenek, amelyek a port 
vagy a gőzöket meggyújthatják. 
c. Tartsa távol a gyerekeket és az idegen személyeket a 
munkahelytől, ha az elektromos kéziszerszámot használja. Ha 
elvonják a fi gyelmét, elvesztheti az uralmát a berendezés felett. 
 
2. ELEKTROMOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK 
a. A töltő dugasza legyen az aljzatnak megfelelő. A csatlakozó 
dugót semmilyen módon sem szabad megváltoztatni. 
Védőföldeléssel ellátott készülékekkel kapcsolatban ne használjon 
csatlakozó adaptert. A változtatás nélküli csatlakozó dugók és a 
megfelelő dugaszoló aljzatok csökkentik az áramütés kockázatát. 
b. Kerülje el a földelt felületek, például csövek, fűtőtestek, kályhák 
és hűtőgépek megérintését. Az áramütési veszély megnövekszik, 
ha a teste le van földelve.  
c. Tartsa távol az elektromos kéziszerszámot az esőtől vagy 
nedvességtől. Ha víz hatol be egy elektromos kéziszerszámba, ez 
megnöveli az áramütés veszélyét. 
d. Soha ne használja a készüléket olyan célra, amelyre az nem 
való. A töltőt soha ne hordozza vagy akassza fel a kábelnél fogva, 
és sohase húzza ki a hálózati csatlakozó dugót a kábelnél fogva. 
Tartsa távol a kábelt hőforrásoktól, olajtól, éles élektől és sarkaktól 
és mozgó gépalkatrészektől. Egy megrongálódott vagy csomókkal 
teli kábel megnöveli az áramütés veszélyét. 
e. Kültéri használat esetén a töltőhöz használjon egy kültéri 
használatnak megfelelő hosszabbítót. A szabadban való 
használatra engedélyezett hosszabbító használata csökkenti az 
áramütés veszélyét. 
f. Ne használja a töltőt, ha a hálózati zsinór vagy a csatlakozódugó 
megsérült; a hálózati zsinórt vagy a csatlakozódugót azonnal ki kell 
cseréltetni egy hivatalosan bejegyzett Dremel szervizállomáson! 
 
3. SZEMÉLYI BIZTONSÁG 
a. Munka közben mindig figyeljen, ügyeljen arra, amit csinál és 
meggondoltan dolgozzon az elektromos kéziszerszámmal. Ha 
fáradt, ha kábítószerek vagy alkohol hatása alatt áll, vagy 
orvosságokat vett be, ne használja a berendezést. Egy pillanatnyi 
figyelmetlenség a szerszám használata közben komoly 
sérülésekhez vezethet. 
b. Viseljen személyi védőfelszerelést és mindig viseljen 
védőszemüveget. A személyi védőfelszerelések, mint porvédő 
álarc, csúszásbiztos védőcipő, védősapka és fülvédő használata az 
elektromos kéziszerszám használata jellegének megfelelően 
csökkenti a személyes sérülések kockázatát. 
c. Kerülje el a készülék akaratlan üzembe helyezését. Ha a 
szerszámgépet úgy hordozza, hogy az ujját a kapcsolón tartja, 
balesetet okozhat. 
d. Az elektromos kéziszerszám bekapcsolása előtt okvetlenül 
távolítsa el a beállítószerszámokat vagy csavarkulcsokat. Az 
elektromos kéziszerszám forgó részeiben felejtett beállítószerszám 
vagy csavarkulcs sérüléseket okozhat. 
e. Ne becsülje túl önmagát. Kerülje el a normálistól eltérő 
testtartást, ügyeljen arra, hogy mindig biztosan álljon és az 
egyensúlyát megtartsa. Így az elektromos kéziszerszám felett 
váratlan helyzetekben is jobban tud uralkodni. 
f. Viseljen megfelelő ruhát. Ne viseljen bő ruhát vagy ékszereket. 
Tartsa távol a haját, a ruháját és a kesztyűjét a mozgó részektől. A 

bő ruhát, az ékszereket és a hosszú hajat a mozgó alkatrészek 
magukkal ránthatják. 
g. Ha az elektromos kéziszerszámra fel lehet szerelni a por 
elszívásához és összegyűjtéséhez szükséges berendezéseket, 
ellenőrizze, hogy azok megfelelő módon hozzá vannak kapcsolva a 
készülékhez és  rendeltetésüknek megfelelően működnek. Ezen 
berendezések használata csökkenti a munka során keletkező por 
veszélyes hatását. 
 
4. AZ ELEKTROMOS KÉZISZERSZÁMOK GONDOS KEZELÉSE 
ÉS HASZNÁLATA 
a. Ne terhelje túl a berendezést. A munkájához csak az arra 
szolgáló elektromos kéziszerszámot használja. Egy alkalmas 
elektromos kéziszerszámmal a megadott teljesítménytartományon 
belül jobban és biztonságosabban lehet dolgozni. 
b. Ne használjon olyan elektromos kéziszerszámot, amelynek a 
kapcsolója elromlott. Egy olyan elektromos kéziszerszám, amelyet 
nem lehet sem be-, sem kikapcsolni, veszélyes és meg kell 
javíttatni. 
c. Kapcsolja ki a szerszámgépet, mielőtt bármilyen beállítást 
végezne, tartozékot cserélne vagy eltenné. Ez az elővigyázatossági 
intézkedés meggátolja a szerszám akaratlan üzembe helyezését. 
d. A használaton kívüli elektromos kéziszerszámokat olyan helyen 
tárolja, ahol azokhoz gyerekek nem férhetnek hozzá. Ne hagyja, 
hogy olyan személyek használják az elektromos kéziszerszámot, 
akik nem ismerik a szerszámot, vagy nem olvasták el ezt az 
útmutatót. Az elektromos kéziszerszámok veszélyesek, ha azokat 
gyakorlatlan személyek használják. 
e. A készüléket gondosan ápolja. Ellenőrizze, hogy a mozgó 
alkatrészek kifogástalanul működnek-e, nincsenek-e beszorulva, és 
nincsenek-e eltörve vagy megrongálódva olyan alkatrészek, 
amelyek hatással lehetnek az elektromos kéziszerszám 
működésére. A berendezés megrongálódott részeit a készülék 
használata előtt javíttassa meg. Sok olyan baleset történik, amelyet 
az elektromos kéziszerszám nem kielégítő karbantartására lehet 
visszavezetni. 
f. Tartsa tisztán és éles állapotban a vágószerszámokat. Az éles 
vágóélekkel rendelkező és gondosan ápolt vágószerszámok 
ritkábban ékelődnek be és azokat könnyebben lehet vezetni és 
irányítani. 
g. Az elektromos kéziszerszámokat, tartozékokat, 
betétszerszámokat stb. csak ezen előírásoknak és az adott 
készüléktípusra vonatkozó kezelési utasításoknak megfelelően 
használja. Vegye figyelembe a munkafeltételeket és a kivitelezendő 
munka sajátosságait. Az elektromos kéziszerszám eredeti 
rendeltetésétől eltérő célokra való alkalmazása veszélyes 
helyzetekhez vezethet. 
 
5. SZERVIZ-ELLENŐRZÉS 
a. Az elektromos kéziszerszámot csak szakképzett személyzet 
csak eredeti pótalkatrészek felhasználásával javíthatja. Ez 
biztosítja, hogy az elektromos kéziszerszám biztonságos szerszám 
maradjon. 
 
ELTÁVOLÍTÁS 
Az elektromos kéziszerszámokat, a tartozékokat és a csomagolást 
a környezetvédelmi szempontoknak megfelelően kell 
újrafelhasználásra előkészíteni.  
CSAK AZ EU-TAGORSZÁGOK SZÁMÁRA 
Ne dobja ki az elektromos kéziszerszámokat a háztartási szemétbe! 
A használt villamos és elektronikus berendezésekre vonatkozó 
2002/96/EG sz. Európai Irányelvnek és ennek a megfelelő 
országok jogharmonizációjának megfelelően a már használhatatlan 
elektromos kéziszerszámokat külön össze kell gyűjteni és a 
környezetvédelmi szempontból megfelelő újra felhasználásra le kell 
adni. 
ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 
Névleges feszültség . . . . . . .230 V, 50-60 Hz 
Névleges áram . . . . . . . . . . .0,15 A 
Üresjárási fordulatszám . . . .6000 min-1 
HOSSZABBÍTÓ KÁBELEK 
Használjon teljesen letekert, 5 A terhelhetőségű biztonságos hosszabbító 
kábeleket. 
 
Nem számít, hogyan használja az új Dremel elektromos gravírozót, profi 
színvonalú munkát kap eredményül, ha követi e leírás utasításait. 
1. A gravírozó használatához először fel kell szerelnie a gravírozóhegyet. 
Lazítsa ki a gravírozó hegy foglalatának tőcsavarját (1. ábra). Helyezze a 
hegyet a foglalatba, és szorosan húzza meg a csavart. Ellenőrizze, hogy a 
tőcsavar szorosan tartja-e a helyén a hegyet. Elkopott hegy eltávolításához 
először lazítsa meg a tőcsavart, majd vegye ki a gravírozó hegyet (1. ábra). 
Új gravírozó hegyet a márkakereskedőtől vásárolhat. 



2. A szerszám áram alá helyezése előtt ellenőrizze, hogy a hálózati 
feszültség megfelel a gép 
adattábláján feltüntetettnek. 
3. A használat megkezdéséhez kapcsolja be a gravírozót a végén található 
kapcsolóval (2. ábra). 
Tartsa a gravírozót enyhén megdöntve, ahogyan egy ceruzát tartana írás 
közben. Gyengéden tartsa a kezében, miközben a karját kényelmesen az 
asztalon nyugtatja. Ne nyomja oda erősen a gravírozót. Finoman vezesse 
végig a kívánt vonalon, kicsit lassabban, mint ahogyan egyébként 
ceruzával írna. 
4. A szerszám oldalán található forgatógombbal a lökethossz állítható, így 
egyben a gravírozás mélysége (3. ábra). Nem ajánlatos kikapcsoló 
gombként használni. Hüvelykujjszabályként azt ajánljuk, hogy azt a 
legkisebb beállítást használja, amely mellett még elég mély gravírozás 
történik az elvárt eredmény eléréséhez. Gyakorlásképpen próbáljon ki 
többféle beállítást selejtes anyagokon.  
MEGJEGYZÉS: A forgatógomb legkisebb állása az 1-es. Hosszú 
használati idő után a gomb pozíciórögzítő csapja esetleg elkophat, és 
kevésbé jelzi majd az egyes állásokat. Ez a normális elhasználódás része, 
és nem jelenti a szerszám meghibásodását.  

5. A mellékelt gravírozóhegy acél karbid. Az esetek nagy többségében 
kielégítően gravíroz üveg, acél, kerámia és egyéb kemény anyagok 
felületére. Azonban, ipari és kereskedelmi felhasználás esetén, ahol 
folyamatos működésre van szükség, gyémánt hegy használata ajánlott. Ne 
gravírozzon elektronikus adathordozókra, pl. CD-re, DVD-re stb., mert az 
adathordozó károsodhat. 

 

 

 
 
 


