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Przeznaczenie 
Produkt służy do ostrzenia / szlifowania wierteł. Zabronione jest modyfikowanie i / lub 
modyfikowanie urządzenia ze względów bezpieczeństwa i licencji. Jeśli produkt jest używany do 
celów innych niż opisane powyżej, produkt może zostać uszkodzony. 
 
Instrukcje bezpieczeństwa 
 
Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi i przestrzegaj w szczególności instrukcji bezpieczeństwa. W 
przypadku nieprzestrzegania instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i użytkowania profesjonalnego 
zawartych w niniejszej instrukcji nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek obrażenia ciała 
lub szkody materialne. Ponadto w takich przypadkach gwarancja i gwarancja są nieważne. 
 
 
• Nieautoryzowane zmiany i / lub zmiany urządzenia są zabronione ze względów bezpieczeństwa i 
licencji. Nie demontuj urządzenia. 
• Urządzenie nie jest zabawką. Dlatego należy zachować szczególną ostrożność w obecności dzieci. 
• Ustaw urządzenie tak, aby dzieci nie były dostępne. To samo dotyczy przechowywania. 
• Produkt nie może być używany przez osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, 
sensorycznych lub umysłowych (w tym dzieci) lub przez osoby, które nie posiadają wiedzy, chyba że 
są nadzorowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo lub instrukcje dotyczące 
korzystania z urządzenia. 
• Utrzymuj miejsce pracy w czystości. 
• Pracuj w odpowiednim oświetleniu. 
• Zapewnij odpowiednią wentylację podczas ostrzenia. 
• Podczas ostrzenia nosić odzież ochronną, okulary i rękawice. Podczas mielenia powstają gorące, 
częściowo świecące cząstki metalu, które mogą powodować poważne oparzenia i uszkodzenia oczu. 
• Gorące cząstki metalu powstały podczas szlifowania na powierzchniach w pobliżu szfierki, np. może 
spowodować obrażenia na stole, podłodze, meblach. , 
 
Dlatego nie używaj urządzenia w pobliżu cennych powierzchni, mebli lub podłóg ani nie używaj go. 
Używaj odpowiednich podkładek i sprzętu ochronnego. Zalecamy na przykład korzystanie z 
urządzenia. używaj go w odpowiednio zaprojektowanym pokoju lub garażu. Nie używaj temperówki 
w pobliżu materiałów łatwopalnych (np. Dywan, zasłony) lub płynów (benzyna, olej). Łatwopalne! 
 
• Nie dotykaj obracających się części szlifierki podczas pracy. 
• Kamień szlifierski można przesunąć na krótki czas po wyłączeniu używanej wiertarki, aż osiągnie 
pozycję spoczynkową. Nigdy nie próbuj zatrzymywać szlifierki ręcznie lub za pomocą narzędzia. Nigdy 
też nie próbuj zatrzymywać tarczy szlifierskiej za pomocą przycisku utrwalającego, można go użyć 
tylko do wymiany kamienia szlifierskiego. 
• Kamień szlifierski jest bardzo gorący w pewnych warunkach. Nie dotykaj go po użyciu. 
Niebezpieczne gorąco. 
• Jeśli narzędzie (np. Dłuto) stanie się  przegrzane i uszkodzone. Podczas szlifowania zachować 
przerwy i nie trzymać zbyt długo narzędzia do szlifowania kamienia. 
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Zastosowanie 
Ostrzenie wiertła 
 
Wiertło musi być włożone do ostrzałki wiertła obsługiwanej przez konwencjonalną wiertarkę lub 
wkrętarkę akumulatorową. 
 
Następnie włącz wiertarko-wkrętarkę akumulatorową i szlifuj. Przestrzegaj instrukcji obsługi 
urządzenia. 
 
Specyfikacja 
 
Ziarnistość………………………………………………………………………………………….……………………………………….... 100 
Odpowiedni do …………………………………………………………………….…………….. 2 - wierteł o średnicy 12,5 mm 
Długość ……………………………………………………………………………………………………..………………………….. 178 mm 
Szerokość ………………………………………………………………………………………………………………………………... 80 mm 
Waga ………………………………………………………………………………………………………………………………………...... 82 g 
 
 
Utylizacja  
a) Produkt 

 
Urządzenie elektroniczne są odpadami do recyclingu i nie wolno wyrzucać ich z odpadami  
gospodarstwa domowego. Pod koniec okresu eksploatacji, dokonaj utylizacji produktu zgodnie z  
odpowiednimi przepisami ustawowymi. Wyjmij włożony akumulator i dokonaj jego utylizacji  
oddzielnie 
b) Akumulatory  
 

 
Ty jako użytkownik końcowy jesteś zobowiązany przez prawo (rozporządzenie  dotyczące baterii i   

akumulatorów) aby zwrócić wszystkie zużyte akumulatory i baterie. 

Pozbywanie się tych elementów w odpadach domowych jest prawnie zabronione. 

Zanieczyszczone akumulatory są oznaczone tym symbolem, aby wskazać, że unieszkodliwianie  

odpadów w domowych jest zabronione. Oznaczenia dla metali ciężkich są następujące: Cd = kadm,  

Hg = rtęć, Pb = ołów (nazwa znajduje się na akumulatorach, na przykład  

pod symbolem kosza na  

śmieci po lewej stronie). 

 

Używane akumulatory mogą być zwracane do punktów  zbiórki w miejscowości, w sklepach lub  

gdziekolwiek są sprzedawane. Możesz w ten sposób spełnić swoje obowiązki ustawowe oraz  

przyczynić się do ochrony  

środowiska. 

W ten sposób spełniają Państwo obowiązki prawne i wnoszą wkład w ochronę środowiska. 

 



                                                                                                                               

Strona 4 z 4 
Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Kniaźnina 12, 31-637 Kraków, Polska 

Copyright © Conrad Electronic 2012, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione. 
www.conrad.pl 

www.conrad.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.conrad.pl 

 


