
SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 13 82 111                 www.conrad.si 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

NAVODILA ZA UPORABO 
 

Dvojni brusilnik Einhell TC-BG 175 
 

 Kataloška št.: 13 82 111  
 

                                                                      



 2 

Kazalo 
 
1. Varnostni napotki ................................................................................................................ 3 
2. Opis naprave na obseg dobave .......................................................................................... 3 

2.1 Opis naprave ................................................................................................................ 3 
2.2 Obseg dobave .............................................................................................................. 4 

3. Predpisana namenska uporaba .......................................................................................... 5 
4. Tehnični podatki .................................................................................................................. 5 
5. Pred uporabo ...................................................................................................................... 6 

5.1 Montaža odvajalnika isker ............................................................................................ 7 
5.2 Nastavitev odvajalnika isker ......................................................................................... 8 
5.3 Montaža polagal za obdelovance ................................................................................. 8 
5.4 Nastavitev polagal za obdelovance .............................................................................. 9 
5.5 Zamenjava brusilne plošče .......................................................................................... 9 

6. Uporaba ............................................................................................................................ 10 
6.1 Stikalo za vklop / izklop (1) ......................................................................................... 10 
6.2 Brušenje ..................................................................................................................... 10 

7. Zamenjava električnega priključnega kabla ...................................................................... 10 
8. Čiščenje, vzdrževanje in naročanje nadomestnih delov ................................................... 10 

8.1 Čiščenje ..................................................................................................................... 10 
8.2 Vzdrževanje ............................................................................................................... 10 
8.3 Naročanje nadomestnih delov .................................................................................... 11 

9. Odstranjevanje in ponovna uporaba ................................................................................. 11 
10. Skladiščenje .................................................................................................................... 11 
Garancijski list ....................................................................................................................... 12 
 

 
Nevarnost! - Da bi zmanjšali tveganje poškodb, preberite navodila za uporabo! 
 

 
Pozor! Uporabljajte zaščito za ušesa. Učinkovanje hrupa lahko povzroči izgubo sluha. 
 

 
Pozor! Uporabljajte protiprašno zaščitno masko. Pri obdelavi lesa in drugih materialov 
lahko pride do nastajanja zdravju škodljivega prahu. Materiala, ki vsebuje azbest, ne smete 
obdelovati! 
 

 
Pozor! Uporabljajte zaščitna očala. Med delom nastajajoče iskre ali iz naprave izletajoči 
delčki, ostružki in prah lahko povzročijo izgubo vida. 
 
Nevarnost! 
Pri uporabi naprav je potrebno upoštevati nekaj varnostnih ukrepov, da bi preprečili 
poškodbe in materialno škodo. Zato skrbno preberite ta navodila za uporabo/varnostne 
napotke. Le-te dobro shranite tako, da boste imeli zmeraj pri roki potrebne informacije. Če bi 
napravo izročili drugim osebam, Vas prosimo, da jim izročite tudi ta navodila za 
uporabo/varnostne napotke. Ne prevzemamo nobene odgovornosti za nezgode ali škodo, ki 
bi nastale zaradi neupoštevanja teh navodil za uporabo in varnostnih napotkov. 
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1. Varnostni napotki 
 
Odgovarjajoče varnostne napotke lahko preberete v priloženi knjižici! 
 
Nevarnost! 
Preberite varnostne napotke in navodila. Neupoštevanje varnostnih napotkov in navodil 
ima lahko za posledico električni udar, požar in/ali hude poškodbe. Shranite vse varnostne 
napotke in navodila za kasnejšo uporabo. 
 
2. Opis naprave na obseg dobave  
 
2.1 Opis naprave 
 

 
Slika 1 
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Slika 2 

 
1 Stikalo za vklop / izklop 
2 Zaščitno steklo 
3 Odvajalnik isker 
4 Zaščitni pokrov 
5 Brusilna plošča 
6 Vijak za pritrditev, ležišče za obdelovanec 
7 Ležišče za obdelovanec 
8 Luknje za pritrditev 
9 Podnožje 
10 Vijak za nastavitev, odvajalnik isker 
 
2.2 Obseg dobave 
 
S pomočjo opisanega obsega dobave preverite, ali je artikel popoln. Če deli manjkajo, se 
najkasneje v 5 delovnih dnevih po nakupu izdelka obrnite na naš servisni center ali na 
prodajno mesto, kjer ste napravo kupili, in predložite račun. Upoštevajte preglednico 
garancijskih storitev ob koncu tega navodila. 
• Odprite embalažo in previdno vzemite napravo iz embalaže. 
•.Odstranite embalažni material in embalažne in transportne varovalne priprave (če 
..obstajajo). 
• Preverite, če je obseg dobave popoln. 
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•.Preverite morebitne poškodbe naprave in delov pribora, do katerih bi lahko prišlo med 
..transportom. 
• Po možnosti shranite embalažo do poteka garancijskega roka. 
 
Nevarnost! 
Naprava in embalažni material nista igrača za otroke! Otroci se ne smejo igrati s 
plastičnimi vrečkami, folijo in malimi deli opreme! Obstaja nevarnost zadušitve in 
zaužitja takšnih delov materiala! 
 
• Dvojni brus 
• Zaščitno steklo z odbojnikom isker 
• Opora za obdelovanca 
• Originalna navodila za uporabo  
• Varnostni napotki  
 
3. Predpisana namenska uporaba 
 
Dvojni brusilnik je kombinirana naprava, namenjena za grobo in fi no 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. 
 
Ta stroj se lahko uporablja le v skladu z njegovo namembnostjo. Vsaka druga uporaba šteje 
kot nenamenska nedovoljena uporaba. Za kakršnekoli poškodbe ali škodo, ki bi nastale 
zaradi nedovoljene uporabe, nosi odgovornost uporabnik/upravljalec in ne proizvajalec. 
 
Prosimo, da upoštevate, da naše naprave niso bile konstruirane za namene uporabe v 
obrtništvu ali industriji. Ne prevzemamo nobene odgovornosti, če je bila naprava uporabljana 
v obrtništvu ali industriji ter v podobnih dejavnostih. 
 
4. Tehnični podatki 
 
Nazivna napetost: ............................................................................................... 230 V~ 50 Hz 
Sprejemna moč: ............................................................................................ 400 W S2 30 min 
Število vrtljajev v prostem teku n0: ........................................................................... 2950 min-1 
Ø brusilne plošče: ........................................................................................................ 175 mm 
Debelina brusilne plošče: ............................................................................................... 25 mm 
Ø luknje brusilne plošče: ................................................................................................ 32 mm 
Maks. obodna hitrost: ................................................................................................ 27,03 m/s 
Teža .............................................................................................................................. 10,4 kg 
 
Trajanje vklopa: 
Čas trajanja vklopa S2 30 min (kratkočasno obratovanje) pove, da se lahko motor z nazivno 
močjo (400 W) trajno obremeni samo za čas, ki je navedeni na podatkovni tablici (30 min). V 
nasprotnem bi se nedopustno segreval. Med pavzo se motor ponovno ohladi na svojo 
izhodiščno temperaturo.  
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Nevarnost! 
Hrup in vibracije 
Vrednosti hrupa in vibracij so bile ugotovljene v skladu z EN 61029. 
 
Nivo zvočnega tlaka LPA: ........................................................................................... 79 dB (A) 
Negotovost KPA: ................................................................................................................. 3 
dB 
Nivo zvočne moči LWA: ............................................................................................... 92 dB 
(A) 
Negotovost KWA: ................................................................................................................ 3 dB 
 
Uporabljajte zaščito za ušesa. 
Hrup lahko povzroči izgubo sluha. 
 
Skupne vrednosti vibracij (vektorska vsota treh smeri) ugotovljene v skladu z EN 61029. 
 
Emisijska vrednost vibracij ah  ≤ 2,5 m/s2 

Negotovost K = 1,5 m/s2 
 
Navedena vrednost emisije tresljajev je bila izmerjena po normiranem postopku in se lahko 
spreminja in v izjemnih primerih prekorači navedeno vrednost glede na vrsto in in način 
uporabe električnega orodja. 
 
Navedena vrednost emisije tresljajev se lahko uporablja v primerjavo električnega orodja z 
enim drugim orodjem. 
 
Navedena vrednost emisije tresljajev se lahko uporablja tudi za uvodno oceno škodovanja. 
 
Omejite hrupnost in vibracije na minimum! 
• Uporabljajte samo brezhibne naprave. 
• Redno vzdržujte in čistite napravo. 
• Vaš način dela prilagodite napravi. 
• Ne preobremenjujte naprave. 
• Po potrebi dajte napravo v preverjanje. 
• Izključite napravo, ko je ne uporabljate. 
• Uporabljajte rokavice. 
 
Pozor! 
Tudi, če delate s tem električnim orodjem po predpisih, zmeraj obstaja nekaj ostalih 
tveganj. Nastopijo lahko sledeče nevarnosti v zvezi s konstrukcijo in izvedbo tega 
električnega orodja: 
 
1. Poškodbe pljuč, če ne uporabljate primerne  protiprašne zaščitne maske. 
2. Poškodbe sluha, če ne uporabljate primerne zaščite za ušesa. 
3. Zdravstvene težave, ki so posledica tresljajev rok, če dlje časa uporabljate napravo ali, če 
....je ne uporabljate in vzdržujete pravilno. 
 
5. Pred uporabo 
 
Pred priklopom se prepričajte, če se podatki na tipski podatkovni tablici skladajo s podatki o 
električnem omrežju. 
 
Opozorilo! 
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Zmeraj izvlecite električni priključni vtikač preden začnete izvajati nastavitve na 
skobljiču. 
 
Pred vsakim vzdrževalnim in montažnim delom izvlecite električni vtikač iz vtičnice. 
 
• Stroj morate postaviti v stabilni položaj, t.p. privijte ga na na delovno mizo.  
• Pred uporabo morate pravilno montirati vse pokrove in vso zaščitno opremo.  
• Brusilne plošče se morajo prosto vrteti.  
• Pred priključitvijo stroja se prepričajte, če se podatki na tipski podatkovni tablici skladajo z 
..omrežnimi električnimi podatki. 
 
5.1 Montaža odvajalnika isker  
 

 
(Slika 3) 

 

 
(Slika 4) 

 
Montirajte odvajalnik isker (3) s pomočjo nastavljalnega vijaka (10) na dvojnem brusilniku. 
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5.2 Nastavitev odvajalnika isker 
 

 
(Slika 5/poz. 3) 

 
• Nastavite odvajalnik isker (3) z vijakom za nastavitev (10) tako, da bo razmak med ploščo 
..za suho brušenje (5) in odvajalnikom isker (3) čim manjši in nikakor ne večji kot 2 mm . 
• Občasno nastavljajte odvajalnik isker (3) tako, da se uravna obraba plošče. 
 
5.3 Montaža polagal za obdelovance 
 

 
(Slika 6/poz. 7) 

 
Odpustite pritrdilne vijake (6). Privijte polagala za obdelovance (7) s pritrdilnimi vijaki (6) na 
dvojnem brusilniku. 
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5.4 Nastavitev polagal za obdelovance 
 

 
(Slika 7/poz. 7) 

 
• Nastavite polagala za obdelovance (7) s pomočjo pritrdilnih vijakov (6) tako, da bo razmak 
..med ploščo za suho brušenje (5) in polagalom za obdelovanec (7) čim manjši in v nobenem 
..primeru ne večji od 2 mm. 
•.Občasno nastavite polagala za obdelovance (7) tako, da bo obraba plošče za suho 
..brušenje (5) izenačena. 
 
5.5 Zamenjava brusilne plošče 
 

 
(Slike 8-9) 

 
Odstranite 3 vijake (A) stranskega dela zaščitnega pokrova (B) in ga snemite. Odvijte matico 
(D) (Pozor ! Leva brusilna plošča je privita z levim navojem, desna brusilna plošča pa z 
desnim navojem) tako, da proti držite matico na nasprotnem držalu brusilne plošče. Potem 
vzemite dol prirobnico (C). Sedaj lahko zamenjate brusilno ploščo (5) . Montaža poteka s 
pomočjo krpe. Prirobnico (C) nastavite na gred in ročno pritegnite matico (D). Da matico (D) 
pritegnete, držite brusilni kolut (5) s krpo in matico (D) pritegnite. 
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6. Uporaba 
 
6.1 Stikalo za vklop / izklop (1) 
 
Stikalo za vklop / izklop (1) vključite za vklop v položaj 1. Za izklop pomaknite stikalo za vklop 
/ izklop (1) v položaj 0. 
 
Po vklopu počakajte, da naprava doseže svoje največje število vrtljajev in šele potem začnite 
z brušenjem. 
 
6.2 Brušenje 
 
•.Za fina brusilna opravila se priporoča uporaba brusilnih plošč fine zrnatosti, za groba 
..brusilna opravila pa uporaba brusilnih plošč grobe zrnatosti. 
• Položite obdelovanec na ležišče za obdelovanec (7) in ga vodite počasi pod želenim kotom 
..do brusilne plošče (5) tako, da se je dotakne. 
• Pomikajte obdelovanec rahlo sem ter tja, da dosežete optimalni rezultat brušenja. Brusilna 
..plošča (5) se tako poleg tega enakomerno obrablja. Občasno pustite, da se obdelovanec 
..ohladi. 
 
Pozor! 
Če pri delu kolut blokira, odstranite obdelovanca in počakajte, da naprava ponovno doseže 
največje število vrtljajev. 
 
7. Zamenjava električnega priključnega kabla 
 
Nevarnost! 
Če se električni priključni kabel te naprave poškoduje, ga mora zamenjati proizvajalec ali 
njegova servisna služba ali podobno strokovno usposobljena oseba, da bi preprečili 
ogrožanje varnosti. 
 
8. Čiščenje, vzdrževanje in naročanje nadomestnih delov 
 
Nevarnost! 
Pred izvajanjem vsakega čistilnega dela izvlecite električni priključni kabel. 
 
8.1 Čiščenje 
 
•.Zaščitno opremo, zračne reže in ohišje motorja vzdržujte kar se le da v stanju brez 
..prisotnosti prahu in umazanije. Napravo obrišite s suho krpo ali s komprimiranim zrakom 
..pod nizkim pritiskom. 
• Priporočamo, da napravo očistite neposredno po vsakem končanem delu. 
• Redno čistite napravo z vlažno krpo in nekaj milnice. Ne uporabljajte nobenih čistilnih ali 
..razredčilnih sredstev; le-ta lahko poškodujejo plastične dele naprave. Pazite na to, da ne 
..pride voda v notranjost naprave. Vstop vode v električno napravo povečuje tveganje 
..električnega udara. 
 
8.2 Vzdrževanje 
 
V notranjosti naprave ni nobenih delov, ki bi jih bilo potrebno vzdrževati. 
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8.3 Naročanje nadomestnih delov 
 
Pri naročanju nadomestnih delov je potrebno navesti naslednje navedbe: 
• Tip naprave 
• Številko izdelka naprave 
• Identifikacijsko številko naprave 
•.Številka potrebnega nadomestnega dela  
Aktualne cene in informacije najdete na spletni strani www.isc-gmbh.info 
 
9. Odstranjevanje in ponovna uporaba 
 
Naprava se nahaja v embalaži, da ne bi prišlo do poškodb med transportom. Ta embalaža je 
surovina in s tem ponovno uporabna ali pa jo je možno reciklirati. Naprava in njen pribor sta 
izdelana iz različnih materialov kot npr. kovine in plastika. Okvarjene naprave ne sodijo med 
gospodinjske odpadke. Napravo odložite na ustreznem zbirališču, da bo pravilno 
odstranjena. Če ne poznate primernih zbirališč, se pozanimajte pri svoji občinski upravi. 
 
10. Skladiščenje 
 
Napravo in pribor za napravo skladiščite na temnem, suhem in pred mrazom zaščitenem in 
za otroke nedostopnem mestu. Optimalna skladiščna temperature je med 5 in 30 °C. 
Električno orodje shranjujte v originalni embalaži. 
 

 
Samo za države EU 
 
Električnega orodja ne mečite med gospodinjske odpadke! 
 
V skladu z evropsko smernico 2012/19/EG o starih električnih in elektronskih napravah in v 
skladu z izvajanjem nacionalne zakonodaje morate ločeno zbirati izrabljena električna orodja 
in jih predati v okoljsko varno ponovno predelavo. 
 
Reciklažna alternativa za poziv za vračanje:  
Lastnik električne naprave je alternativno zavezan, da namesto vračanja sodeluje pri pri 
strokovno ustreznem recikliranju v primeru predaje lastnine. Staro napravo se lahko v ta 
namen tudi prepusti na odvzemnem mestu, ki izvaja odstranjevanje v smislu nacionalne 
zakonodaje o odstranjevanju takšnih odpadkov. To se ne nanaša na starim napravam 
priložene dele pribora in opreme brez električnih komponent. 
 
Ponatis ali kakršnokoli razmnoževanje dokumentacije in spremljajočih papirjev o proizvodu, 
tudi po izvlečkih, je dovoljeno samo z izrecnim soglasjem ISC GmbH. 
 
Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb 
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GARANCIJSKI LIST 
 
Izdelek: Dvojni brusilnik Einhell TC-BG 175 
Kat. št.: 13 82 111 
 
Garancijska izjava:  
Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne 
teči z izročitvijo blaga potrošniku. Garancija velja na območju Republike Slovenije. 
Garancija za izdelek je 1 leto.  
Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili 
popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi 
neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in 
mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. Garancija ne izključuje pravic 
potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu. 
Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po 
preteku garancije. 
Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-
Conrad-Strasse 1,  Nemčija. 
Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 
1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.  
 
Prodajalec: ___________________________________________________________ 
 
Datum izročitve blaga in žig prodajalca: 
________________ 
 
Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno 
izpolnjenim garancijskim listom. 
 

Conrad Electronic d.o.o. k.d.  
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje 
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11 
248 
www.conrad.si, info@conrad.si 

http://www.conrad.si/
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