
SZLIFIERKA ELEKTRYCZNA 

S1J-AJ4-10 

INSTRUKCJA OBSŁUGI 

   

Dane techniczne 
 

Napięcie:        230V~50Hz  

Natężenie znamionowe: 130W 

Prędkość bez obciążenia: 8000-33000min-1 

Rozmiar zacisku: ø1.6mm, ø2.4mm, ø3.2mm 

Średnica maksymalna dysku tnącego i szlifującego: ø24mm 

Waga: 0.7kg 

 

DANE DOTYCZĄCE EMISJI HAŁASU I WYBRACJI: 

Poziom ciśnienia akustycznego w trakcie działania:..............83 dB(A) 

Poziom mocy akustycznej w trakcie działania:..................94 dB(A) 

Poziom wibracji podczas działania:................1.3m/s2 

Poziom intensywności dźwięku dla operatora może przekraczać 85dB(A) i konieczne jest zastosowanie 

środków ochrony akustycznej. 

 

Stosuj ochraniacze słuchu. Stosuj ochraniacze wzroku. Stosuj środki ochrony dróg oddechowych. 

 

Odpady w postaci produktów elektrycznych nie powinny być wyrzucane wraz z odpadami 

domowymi.  

 

 

Prosimy stosować utylizację, tam gdzie tylko istnieją firmy utylizacyjne.  

Uzyskaj porady od swoich władz lokalnych lub sprzedawcy detalicznego dotyczących utylizacji. 

 

           Podwójna izolacja w celu uzyskania dodatkowego zabezpieczenia. 

 

Spełnia odpowiednie standardy bezpieczeństwa. 

  Przeczytaj instrukcję obsługi. 



Ogólne uwagi dotyczące bezpieczeństwa w odniesieniu 

elektronarzędzi 
UWAGA! PRZECZYTAJ WSZYSTKIE INSTRUKCJE. Nieprzestrzeganie wszystkich instrukcji 

wymienionych poniżej, może skutkować porażeniem elektrycznym, powstaniem pożaru i/lub poważnego 

obrażenia. Termin „elektronarzędzia" we wszystkich uwagach wymienionych poniżej, odnosi się do Twojego 

elektronarzędzia zasilanego prądem (przewodowego) lub narzędzia zasilanego bateriami 

(bezprzewodowego). 

 

ZACHOWAJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ 
 

Miejsce pracy 

a) Zapewnij, aby miejsce pracy było czyste i dobrze oświetlone. Zaśmiecone i ciemne miejsca sprzyjają 

występowaniu wypadków. 

b) Nie należy obsługiwać elektronarzędzi w warunkach wybuchowych, takich jak w obecności cieczy 

łatwopalnych, gazów lub pyłu. Elektronarzędzia emitują iskry, które mogą spowodować zapłon pyłów lub oparów. 

c) Utrzymuj dzieci i osoby postronne z dala, podczas obsługi elektronarzędzia. Rozproszenie może 

spowodować utratę kontroli przez Ciebie. 

 

Bezpieczeństwo elektryczne 

a) Wtyczki elektronarzędzia muszą być dopasowane do gniazda wtykowego. Nigdy nie dokonuj modyfikacji 

gniazda w żaden sposób. Nigdy nie stosuj żadnych przejściówek w przypadku narzędzi wymagających 

uziemienia. Niezmodyfikowane wtyczki i dopasowane gniazda redukują ryzyko porażenia elektrycznego. 

b) Unikaj kontaktu z powierzchniami uziemionymi, takimi, jak rury, kaloryfery, łańcuchy i lodówki. Występuje 

zwiększone ryzyko porażenia elektrycznego, jeśli Twoje ciało jest uziemione. 

c) Nie narażaj elektronarzędzi na działanie deszczu lub wilgoci. Woda przedostająca się do elektronarzędzia 

zwiększa ryzyko powstania porażenia elektrycznego. 

d) Nie dopuszczaj do uszkodzenia przewodu zasilającego. Nigdy nie używaj kabla w celu przenoszenia, 

ciągnięcia lub wyłączania narzędzia elektrycznego. Utrzymuj kabel z dala od źródła ciepła, oleju, ostrych 

krawędzi lub poruszających się części. Uszkodzone lub splątane kable zwiększają ryzyko powstania porażenia 

elektrycznego. 

e) Podczas używania elektronarzędzia na zewnątrz, używaj przedłużacza odpowiedniego do użytku 

zewnętrznego. Użycie kabla odpowiedniego do użytku zewnętrznego obniża ryzyko porażenia elektrycznego. 

 

Bezpieczeństwo osobiste 

a) Bądź ostrożny, uważaj co robisz i stosuj zasady zdrowego rozsądku podczas obsługi elektronarzędzia. 

Nie używaj elektronarzędzia, kiedy jesteś zmęczony lub znajdujesz się pod wpływem leków, alkoholu lub 

medykamentów. Chwila nieuwagi podczas obsługi elektronarzędzia może spowodować powstanie poważnego 

urazu. 

b) Używaj sprzętu zabezpieczającego. Zawsze noś ochraniacze wzroku. Sprzęt zabezpieczający, taki jak maski 

przeciwpyłowe, obuwie antypoślizgowe, kask lub ochraniacze słuchu, stosowane w odpowiednich warunkach 

zmniejszają ryzyko urazów osobistych. 

c) Zapobiegaj przypadkowemu uruchomieniu. Zapewnij, aby przełącznik znajdował się w pozycji wyłączonej 

przed podłączeniem urządzenia. Przenoszenie elektronarzędzia, utrzymując palec na przełączniku lub 

podłączanie elektronarzędzi, które mają przełącznik w pozycji włączonej, sprzyja powstawaniu wypadków. 



d) Usuń wszelkie klucze regulacyjne oraz inne klucze przed uruchomieniem elektronarzędzia. Klucz lub klucz 

regulacyjny dołączony do obracającej się części elektronarzędzia może skutkować powstaniem urazu osobistego. 

e) Nie przeceniaj możliwości. Zapewnij sobie odpowiednie podłoże i utrzymuj równowagę przez cały czas. 

Zapewnia to lepszą kontrolę nad elektronarzędziem w niespodziewanych sytuacjach. 

f) Ubieraj się właściwie. Nie noś luźnych ubrań ani biżuterii. Utrzymuj swoje włosy, ubranie i rękawiczki z 

daleka od poruszających się części. Luźne ubrania, biżuteria lub długie włosy mogą zostać zahaczone przez 

poruszające się części. 

g) Jeżeli urządzenia wyposażone są w możliwość podłączenia urządzeń usuwających i gromadzących pył, 

zapewnij, że aby były one podłączone i właściwie użytkowane. Użycie tych urządzeń może ograniczyć 

niebezpieczeństwo związane z występowaniem pyłu. 

 

Użycie i troska o elektronarzędzie 

a) Nie przeciążaj elektronarzędzia. Używaj właściwego elektronarzędzia dla danego zastosowania. Właściwe 

elektronarzędzie wykona pracę lepiej i bezpieczniej w tempie do jakiego zostało zaprojektowane. 

b) Nie używaj elektronarzędzia, jeżeli przełącznik nie włącza się lub nie wyłącza. Każde narzędzie, które nie 

może być uruchamiane przy pomocy włącznika jest niebezpieczne i musi zostać naprawione. 

c) Odłącz wtyczkę od źródła zasilania przed dokonaniem jakichkolwiek regulacji, wymiany akcesoriów lub 

przechowywaniem elektronarzędzi. Takie środki zapobiegawcze ograniczają ryzyko przypadkowego 

uruchomienia elektronarzędzia. 

d) Przechowuj nieużywane elektronarzędzie poza zasięgiem dzieci i nie pozwalaj osobom niezaznajomionym 

z użytkowaniem elektronarzędzia lub niniejszymi instrukcjami na obsługę tego elektronarzędzia. 

Elektronarzędzia są niebezpieczne w rękach niewyszkolonych użytkowników. 

e) Dokonuj konserwacji elektronarzędzia. Sprawdzaj pod kątem rozregulowania lub dopasowania 

poruszających się części, uszkodzeniem części i wszelkiego takiego stanu, jaki może wpłynąć na działanie 

elektronarzędzia. Jeżeli urządzenie jest uszkodzone, należy naprawić elektronarzędzie przed użyciem. Wiele 

wypadków jest powodowanych przez nieprawidłowo konserwowane elektronarzędzie. 

f) Utrzymuj narzędzia tnące w stanie naostrzonym i czystym. Mniej prawdopodobne jest zakleszczenie 

prawidłowo konserwowanego narzędzia z naostrzonymi krawędziami, a narzędzia takie są łatwiejsze w 

użytkowaniu. 

g) Używaj elektronarzędzia, akcesoriów i końcówek narzędzia, itd., zgodnie z niniejszymi instrukcjami i w 

sposób zgodny z przeznaczeniem dla danego typu elektronarzędzia, biorąc pod uwagę warunki pracy i 

pracę jaka ma zostać wykonana. Użycie elektronarzędzia do celów innych, niż zgodne z przeznaczeniem może 

skutkować powstawaniem sytuacji niebezpiecznych. 

 

Serwis 

a) Zapewnij, aby Twoje narzędzie było serwisowane przez wykwalifikowanego mechanika przy użyciu 

wyłącznie identycznych części zamiennych. Zapewnij aby zostało zachowane bezpieczeństwo związane z 

elektronarzędziem. 

 

Dodatkowe zasady bezpieczeństwa dotyczące narzędzi obrotowych 

 Zapewnij, aby wymiary tarczy były kompatybilne ze szlifierką; 

 Tarcze ścierne powinny być przechowywane i obsługiwane z należytą uwagą, zgodnie z instrukcjami 

producenta; 

 Sprawdzaj tarcze ścierne przed użyciem, nie używaj wyszczerbionych, pękniętych lub w inny sposób 

uszkodzonych produktów; 

 Zapewnij, aby zamontowane tarcze i ostrza były dopasowane zgodnie z instrukcjami producenta; 



 Zapewnij, aby produkt ścierny był właściwie zamontowany i dokręcony przed użyciem i uruchom narzędzie bez 

obciążenia przez 30 s w bezpiecznej pozycji, zatrzymaj natychmiast, jeżeli występują znaczne wibracje lub 

jeżeli jakiekolwiek inne uszkodzenia zostaną wykryte. Jeżeli wystąpi taki przypadek, sprawdź maszynę, w celu 

ustalenia przyczyny; 

 Sprawdź, czy obrabiany przedmiot jest właściwie zamocowany; 

 Nie używaj tarczy tnącej do szlifowania bocznego; 

 Zapewnij, aby iskry powstające podczas użycia narzędzia nie powodowały zagrożenia, np. nie uderzały osób, 

ani nie powodowały zapłonu łatwopalnych substancji; 

 Zapewnij, aby otwory wentylacyjne były czyste podczas pracy w zapylonych warunkach. Jeżeli okaże się 

konieczne, aby oczyścić pył, najpierw odłącz narzędzie od źródła zasilania (używaj przedmiotów 

niemetalicznych) i unikaj zniszczenia części wewnętrznych; 

 Zawsze stosuj ochraniacze wzroku i słuchu. Stosowany powinien być inny osobisty sprzęt zabezpieczający, taki 

jaki maski przeciwpyłowe, rękawice, kask i fartuch; 

 Tarcza obraca się po wyłączeniu urządzenia. 

 Utrzymuj urządzenie poprzez izolowane powierzchnie uchwytu podczas wykonywania pracy, kiedy narzędzie 

tnące może mieć kontakt z ukrytym okablowaniem lub swoim własnym kablem. Kontakt z odizolowanym 

przewodem może spowodować, że niezaizolowane metalowe części urządzenia mogą przewodzić prąd i 

porazić operatora. 

 Zapamiętaj, że ostateczną odpowiedzialność za właściwą obsługę narzędzia obrotowego ponowi właściciel. 

 

 

 

Opis funkcyjny 

 

A   B  

C  

 

 Podłączenie 

UWAGA:  

Zapewnij, aby przełącznik WŁ/WYŁ znajdował się w pozycji OFF przed podłączeniem zasilania.  

Odnieś się do rysunku A, Stan „WYŁ” reprezentowany jest na przełączniku jako „0”. 



 Dopasowanie akcesoriów  (Akcesoria znajdują się na rysunku C) 

1.  Upewnij się, że narzędzie jest wyłączone (OFF). 

2.  Wciśnij przycisk blokady wrzeciona, odnieś się do rysunku A i powoli przekręć nakrętkę oprawy do momentu, 

kiedy włączy się blokada wrzeciona. 

3. Przytrzymaj wciśnięty przycisk blokady wrzeciona i przekręć nakrętkę oprawy w celu otwarcia oprawy. 

 

ZAPAMIĘTAJ: Nigdy nie wciskaj przycisku blokady wrzeciona, kiedy narzędzie działa. 

 

4.  Wymagana końcówka może teraz być dopasowana do oprawy. Całkowicie wprowadź trzpień końcówki w celu 

ograniczenia ryzyka zgięcia podczas użycia. Dokręć mocno nakrętkę oprawy. Na końcu zwolnij przycisk 

wrzeciona. 

5.  Aby zmienić zacisk, postępuj jak w punktach 1 do 3, ale następnie odkręcaj nakrętkę oprawy, aby mogła zostać 

usunięta z wrzeciona. Wymień oprawę i wymień nakrętkę oprawy. 

6.  Wybierz wymaganą prędkość na regulatorze prędkości. Małe akcesoria wymagają dużej prędkości, a duże 

akcesoria niskiej prędkości. W przypadku wątpliwości, zacznij od wolnego ustawienia, a następnie stopniowo 

zwiększaj prędkość, dopóki najlepsza wydajność zostania osiągnięta. Odnieś się do rysunku B. 

7. Sprawdź, czy przełącznik WŁ/WYŁ znajduje się w pozycji OFF, a następnie podłącz narzędzie do źródła 

zasilania. Przełącz przełącznik WŁ/WYŁ w pozycję WŁ. 

 

NIE PRZEŁĄCZAJ w pozycję WŁ, kiedy końcówka narzędzia dotyka obrabianego przedmiotu. Zawsze 

pozwalaj, aby końcówka osiągnęła pełną prędkość przed użyciem go na obrabianej próbce. 

 

 

Konserwacja 
W celu utrzymania najwyższej wydajności silnika, sprawdzaj szczotki co dwa do sześciu tygodni lub częściej, kiedy 

narzędzie jest stale używane. Zawsze odłączaj kabel zasilający przed sprawdzeniem szczotek węglowych. 

 

Ochrona środowiska 
 

UWAGA! 
 
Produkty elektryczne nie mogą być wyrzucane wraz z odpadami domowymi. Muszą być one oddawane do 
komunalnego punktu odbiorczego w celu usunięcia go w sposób przyjazny dla środowiska, zgodnie z przepisami 
lokalnymi. Należy skontaktować się z władzami lokalnymi lub sklepem firmowym, aby uzyskać wskazówki dotyczące 
utylizacji. 

 

 


