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Daugiafunkcinis įrankis Repair Master
Modelis TD9508BT1

Naudojimosi instrukcija
Dėkojame, kad įsigijote šį produktą.
Prieš pradėdami naudotis, atidžiai perskaitykite šią naudojimosi instrukciją.
Jei Jūs perduosite šį produktą kitiems naudotojams, įteikite jiems ir šią instrukciją.

Bendrosios saugumo priemonės
Dėmesio: perskaitykite šią instrukciją iki galo. Nesilaikydami saugos reikalavimų, jūs galite
sukelti trumpą jungimą, gaisrą arba sunkiai susižaloti. Saugokite šią naudojimosi instrukciją, kol
turite šį įrankį.

Darbo sauga




Palaikykite švarą ir tvarką darbo vietoje. Esant betvarkei ir blogam apšvietimui darbo
vietoje, gali įvykti nelaimingas atsitikimas.
Nenaudokite elektrinį įrankį arti sprogstamųjų arba degiųjų medžiagų ir vietose su
padidinta dujų arba dulkių koncentracija ore, nes dirbant elektriniu įrankiu gali užsidegti
degios medžiagos ar garai.
Naudodami įrankį, neleiskite pašaliniams asmenims, ypač vaikams, būti arti darbo vietos.
Pašaliniai asmenys gali atitraukti jūsų dėmesį, dėl ko galite prarasti įrankio kontrolę.

Elektros sauga


Elektros įrankio kištukas turi tikti kontaktiniam lizdui. Negalima daryti jokių elektros
įrankio kištuko pakeitimų. Nenaudokite elektros trišakių, jeigu elektros įrankis per
ilgintuvą prijungtas prie tinklo su apsauginiu įžeminimu. Kištukas, kuris tinka
kontaktiniam lizdui ir nėra jokiu būdu pakeistas, žymiai sumažina elektros smūgio riziką.
 Dirbdami įrankiu nelieskite įžemintų daiktų, pavyzdžiui, vamzdžių, radiatorių, viryklių ar
šaldytuvų. Liečiant įžemintus daiktus, padidėja elektros smūgio rizika.
Nenaudokite elektrinį įrankį lietaus metu, nelaikykite jo drėgmėje. Į elektrinį įrankį
patekus drėgmei, padidėja elektros smūgio rizika.
 Neneškite ir nekabinkite elektrinį įrankį už elektros laido. Atjungdami įrankį nuo elektros
tinklo, traukite ne už laido, bet už pačio kištuko.
Elektros laidą saugokite nuo karščio, aliejaus, aštrių kraštų ir judrių pačio įrankio detalių.
Sugadintas ar susimazgęs elektros laidas gali tapti elektros smūgio priežastimi.
 Naudodami prietaisą lauke, naudokite tik tuos ilgintuvus, kurių naudojimas lauke leistinas.
Naudojant ilgintuvą, kuris yra pritaikytas naudojimui lauke, žymiai sumažėja elektros
smūgio rizika.
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Jeigu elektriniu instrumentu vis dėlto būtina pasinaudoti drėgnoje vietoje, prijungimui
naudokite nuotėkio srovės saugos relę. Naudojant nuotėkio srovės saugos relę, žymiai
sumažėja elektros smūgio rizika.

Asmeninė sauga












Darbo metu nepraraskite savikontrolės ir išlaikykite sveiką nuovoką. Nenaudokite įrankio,
jeigu jaučiatės pavargęs arba esate apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių medžiagų ar
medikamentų. Dirbant elektriniu įrankiu, net dėl vienos neatidumo akimirkos galite sunkiai
susižaloti.
Naudokite individualias darbo saugos priemones. Darbo metu nešiokite apsauginius
akinius. Naudodami elektrinio įrankio tipą ir atliekamo darbo pobūdį atitinkančias
individualias darbo saugos priemones (respiratorių, batus neslystančiais padais, apsauginį
šalmą, klausos apsaugos priemones), išvengsite sužalojimų.
Neleiskite elektriniam įrankiui įsijungti savaime. Prieš prijungdami įrankį prie elektros
tinklo, ir prieš nešant jį į kitą vietą, įsitikinkite, kad įrankis yra išjungtas. Jeigu įrankį
nešiosite pirštą laikydami ant įjungimo / išjungimo mygtuko, ir jeigu prijungsite jį prie
elektros tinklo, kai įjungimo / išjungimo mygtukas bus pozicijoje „Įjungtas“, gali įvykti
nelaimingas atsitikimas.
Prieš elektrinio įrankio įjungimą, nepamirškite nuimti nuo jo reguliavimo įrankius arba
raktus. Reguliavimo įrankis arba raktas, įjungimo akimirką esantis elektrinio įrankio
judriose detalėse, gali sužaloti.
Darbo metu stenkitės užimti patogią, natūralią padėtį. Stovėkite tvirtai ir išlaikykite
pusiausvyrą.
Pasirinkite darbui tinkamą aprangą. Darbo metu nedėvėkite laisvai kabančių drabužių ir
papuošalų. Plaukus, drabužius ir apsaugines pirštines laikykite toliau nuo judrių įrankio
detalių. Judrios elektrinio įrankio detalės gali įtraukti laisvai kabančius drabužius,
papuošalus ir ilgus plaukus.
Jeigu elektrinio įrankio konstrukcija leidžia prijungti dulkių siurbimo ar surinkimo įtaisą,
visada naudokitės šia galimybe. Įsitikinkite, kad dulkių siurbimo ar surinkimo įtaisas yra
prijungtas teisingai ir veikia. Naudojant dulkių siurbimo ar surinkimo įtaisą, sumažėja
kenksminga dulkių įtaka įrankiu dirbančio asmens sveikatai.

Naudojimas ir priežiūra









Neperkraukite elektrinio įrankio. Kiekvienam darbui pasirinkite tinkamą pjovimo /
šlifavimo priemonę. Elektrinis įrankis veikia geriau ir saugiau, esant nominaliam krūviui.
Nenaudokite įrankio, jeigu yra sugadintas jo jungiklis. Elektrinis įrankis, kurį neįmanoma
įjungti ar išjungti, yra pavojingas ir jį būtina remontuoti.
Prieš atliekant įrankio priežiūros ar reguliavimo veiksmus arba keičiant priedą, atjunkite
įrankį nuo elektros tinklo. Tokiu būdu išvengsite netyčinio įrankio įjungimo.
Jeigu įrankio nenaudojate, laikykite jį vietoje, nepasiekiamoje vaikams ar asmenims, kurie
nemoka juo naudotis ar nėra susipažinę su šia naudojimosi instrukcija. Jeigu įrankį naudoja
nekompetentingas asmuo, gresia pavojus aplinkinių sveikatai.
Įrankio priežiūrą atlikite kruopščiai. Patikrinkite, ar judrios įrankio detalės veikia be
trikdžių, nėra įstrigusios, veikia teisingai ir nėra sugadintos arba sulaužytos. Laiku keiskite
arba remontuokite sugadintas detales autorizuotame servise. Labai dažnai nelaimingi
atsitikimai įvyksta būtent todėl, kad nėra vykdoma tinkama elektrinio įrankio priežiūra.
Laiku nuvalykite ir išgaląskite pjovimui skirtus antgalius. Tinkamai prižiūrimas elektrinis
įrankis, aprūpintas aštriais pjovimui skirtais antgaliais, užtikrina našesnį ir saugesnį darbą.
Naudokite tik tuos įrankius ir priedus, kurie atitinka šioje instrukcijoje pateiktus
nurodymus, atsižvelgiant į tam tikras darbo sąlygas ir priedų panaudojimo ypatumus.
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Naudoti įrankį kitiems tikslams, nei numato gamintojas – pavojinga!
Elektrinį įrankį remontuoti gali tik kvalifikuotas personalas, naudodamas tik originalias
detales ir priedus. Tik taip bus užtikrinta darbo įrankiu sauga.

Saugos reikalavimai, dirbant pjūkleliais














Atliekant darbus, kurių metu elektrinis įrankis gali kliudyti paslėptus elektros laidus ar
pačio įrankio elektros kabelį, elektrinį įrankį laikykite už izoliuotų paviršių. Įrankiu
kliudžius laidą, kuriuo teka elektros srovė, įtampa patenka ant metalinių detalių – tai gali
sukelti elektros smūgį.
Naudokite įrankį tik sausam šlifavimui. Į įrankį patekus vandeniui, padidėja elektros
smūgio rizika.
Dėmesio, padidėjęs gaisro pavojus! Neleiskite įkaisti šlifavimo dulkėms ir pačiam įrankiui.
Ilgą laiką dirbant įrankiu, šlifavimo dulkių, lako, poliuretano ir kitų cheminių medžiagų
mišinys gali įkaisti – dėl to padidėja savaiminio užsidegimo pavojus.
Nelieskite rankomis įrankio antgalių (pjūklelių). Nelaikykite rankų po pjaunamu daiktu.
Kūno dalių susilietimas su pjūklelių ašmenimis gali sukelti traumas.
Naudodami tinkamą metalo detektorių, patikrinkite, ar vietą, kurioje ruošiatės pjauti,
nekerta komunaliniai inženieriniai tinklai arba kreipkitės į vietinę komunalinių paslaugų
įstaigą. Dėl įrankio kontakto su elektros energijos tiekimo linija gali kilti gaisras, taip pat
padidėja elektros smūgio rizika. Dėl dujotiekio pažeidimo gali įvykti sprogimas. Įrankiu
kliudžius vandentiekio vamzdžius, gali būti sugadintas turtas, o įrankiu dirbantis asmuo
gali gauti elektros smūgį.
Darbo su įrankiu metu įrankį laikykite tvirtai abejomis rankomis ir stenkitės išlaikyti
saugią stovėseną. Manipuliuoti įrankiu saugiau, laikant jį dvejomis rankomis.
Įtvirtinkite apdorojamą daiktą. Įtvirtinus apdorojamą daiktą spaustuve ar kitame laikiklyje,
dirbti yra saugiau, nei laikant tą daiktą rankoje.
Keisdami pjūklelius mūvėkite apsaugines pirštines. Ilgai dirbant įrankiu, pjūklelis labai
įkaista.
Nebandykite apdoroti drėgną medžiagą ar paviršius (pavyzdžiui, tapetus). Vandeniui
patekus į įrankį, padidėja elektros smūgio rizika.
Nedrėkinkite apdorojamus paviršius cheminiais produktais (pavyzdžiui, skiedikliais,
benzinu ir pan.). Darbo su įrankiu metu apdorojamas paviršius įkaista, dėl ko gali išsiskirti
nuodingi garai.
Būkite ypatingai atsargūs naudodami grandiklį. Šis įrankis yra labai aštrus ir gali rimtai
sužaloti.

Naudojamų simbolių paaiškinimas
Atitinka nustatytus
standartus.
Perskaitykite
instrukciją.
Naudokite
apsauginius
respiratorių.

saugumo

II klasė: Įrankį būtina įžeminti.

naudojimosi
Neišmeskite įrankio
buitinėmis atliekomis.

kartu

ausų
apsaugą,
akinius
ir

Naudojimas
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Įrankis skirtas skirtingų medžiagų pjovimui, šlifavimui, poliravimui bei senų tapetų, linoleumo
ir pan. medžiagų nuėmimui nuo grindų ir sienų. Prieš pradedant naudoti įrankį, perskaitykite
naudojimosi instrukciją.
Dėmesio: prieš antgalių keitimą palaukite kol įrankio antgalis visiškai sustos ir atjunkite nuo
elektros tinklo.

Įrankio aprašymas
1 – Poliravimo antgalio laikiklis
2 – ON/OFF jungiklis
3 – Rankena
4 – Ventiliavimo angos
5 – Pjūklelis
6 – Grandiklis
7 – Greičio reguliatorius
8 – Poveržlė
9 – Fiksavimo varžtas
10 – Šešiakampis raktas

Techniniai duomenys
Įtampa 230 V/50 Hz
Galia 250 W
Vibracijų dažnis 15 000–22 000 svyravimų/min.
Vienu metu apdorojamas plotas – 80 x 80 x 80 mm
Svoris 1,5 kg

Įrankio įjungimas/išjungimas
Prieš įrankio įjungimą patikrinkite elektros kabelį.
 Įjungimas: pastumkite ON/OFF jungiklį (2) į
padėtį „I“,
 Išjungimas: pastumkite ON/OFF jungiklį (2) į
padėtį „0“.

Įrankio greičio režimai
Įrankis turi 6 greičio režimus. 1 reiškia lėtai, 6 –
didžiausias greitis. Greitį galima nustatyti Greičio
reguliatoriumi (7), pasirenkant vieną iš 6 greičių.
Greitį galima reguliuoti įrankio veikimo metu.

Surinkimas, (pjūklelių keitimas):
Visada patikrinkite ar įrankis yra išjungtas ir atjungtas nuo elektros tinklo, kad išvengtumėte
sužalojimo. Keisdami pjūklelius, saugokite rankas nuo sužalojimo.
Naudojant įrankį su sekančiais priedais poveržlė (8) nereikalinga: poliravimo antgalio laikiklis,
dulkių siurblio prijungimo reikmenys.
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Poliravimo antgalio laikiklio prijungimas
1. Šešiakampiu raktu (10) atsukite fiksavimo
varžtą (9);
2. Uždėkite poliravimo antgalio laikiklį (1) ir
užveržkite fiksavimo varžtą (9).
Priedų Nr. 6 ir Nr. 5 prijungimas
1. Šešiakampiu raktu (10) atsukite atsukite
fiksavimo varžtą (9);
2. Uždėkite vieną iš priedų (6
arba 5), po to uždėkite
poveržlę (8) ir šešiakampiu
raktu
(10)
užveržkite
fiksavimo varžtą (9).
Dėmesio! Įsitikinkite, kad priedą
prijungėte teisingu kampu. Įsitikinkite,
kad tarp įrankio, priedo ir poveržlės nėra jokių pašalinių daiktų.
Priedų tvirtinimas prie laikiklio
1. Paimkite vieną švitrinio popieriaus lapelį arba
poliravimo antgalį ir prispauskite prie laikiklio.
2. Kai švitrinis popierius nudyla, pakeiskite jį kitu.

Dulkių siurblio prijungimas
Jeigu numatomas darbas su dideliu dulkių kiekiu yra
galimybė prijungti dulkių siurblį.
1 – antgalis
2 – varžtai
3 – vamzdis

Įrankio naudojimas
Šlifavimas
Įrankis puikiai tinka medžio, metalo, nedidelių plotų, kampų, briaunų ir sunkiai pasiekiamų
vietų šlifavimui. Šlifavimas atliekamas lengvais, tolygiais judesiais. Kai švitrinio popieriaus
lapelis nudyla, pakeiskite jį kitu.
Pjovimas
Prieš darbo pradžią, pasirinkite tinkamą pjūklelį. Pjūkleliai skirti metalo, medžio, plastmasės ir
kitų medžiagų pjovimui. Metalo pjovimui skirti juodojo plieno pjūkleliai.

Jūsų saugumui
Saugokite rankas – pjūkleliai ir grandiklis yra labai aštrūs. Prieš darbo pradžią įsitikinkite, kad
apdorojamas paviršius yra laisvas nuo skirtingų kabelių, kurie gali būti pažeisti darbo metu.
Pjūkleliai ir kiti priedai turi būti uždėti teisingai ir tvirtai. Darbo metu labai stipriai nespauskite
įrankį prie apdorojamo paviršiaus. Naudokite apsauginius akinius ir kitas darbo saugos priemones,
kad išvengtumėte sužalojimų skeveldromis.
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Grandiklį naudokite tik tapetų, linoleumo ir pan. medžiagų nuėmimui.

Priežiūra



Prieš atlikdami elektros įrankio priežiūros veiksmus, atjunkite jį nuo elektros tinklo.
Palaikykite švarų įrankio korpusą ir ventiliavimo angas – taip užtikrinsite ilgesnį ir
kokybiškesnį įrankio tarnavimo amžių.
 Valykite įrankį bent kartą per savaitę.
Dėmesio: įrankio valymui nenaudokite chemines valymo priemones. Valykite įrankį minkšta
sudrėkinta šluoste. Kartkartėmis patepkite alyva (fiksavimo varžtą ir kitas judrias dalis).
Prietaiso garantija netaikoma:
 Natūraliam prietaiso dalių nusidėvėjimui, kuris įvyko dėl prietaiso ilgalaikio naudojimo.
 Gedimams, atsiradusiems dėl išorinio poveikio (sumirkimo, netinkamo naudojimo ir t.t.).
 Gedimams, atsiradusiems dėl neteisingo naudojimo arba laikymo.
 Mechaniniams prietaiso pažeidimams, kurie atsirado dėl kritimo ar panašios priežasties.
 Gedimams, atsiradusiems dėl nekvalifikuoto prietaiso remonto, prietaiso dalių netinkamo
naudojimo ar prietaiso perkrovos.
Aplinkos apsauga
Šis simbolis, esantis ant prietaiso ar jo pakuotės, reiškia, kad prietaiso negalima išmesti kartu
su kitomis buitinėmis atliekomis – jį reikia nugabenti į tam skirtą elektros ir elektronikos
įrenginių surinkimo vietą.
Teisingai utilizuodami šį prietaisą, jūs prisidėsite prie aplinkos ir joje gyvenančių žmonių
sveikatos išsaugojimo. Dėl netinkamos utilizacijos kyla pavojus aplinkai ir žmonių sveikatai.
Išsamesnę informaciją apie šio prietaiso antrinį panaudojimą gausite savo savivaldybėje, iš atliekų
tvarkymo įmonės arba parduotuvėje, kurioje pirkote šį prietaisą.

Pagaminta KLR
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