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Oht! - vigastusohu vähendamiseks lugege kasutusjuhendit

Ettevaatus! Kasutage kõrvaklappe. Müra võib põhjustada kuulmiskaotust.

Ettevaatus! Kandke kaitseprille. Töö ajal tekkivad sädemed ning seadmest lendavad killud, laastud ja 
tolm võivad halvendada nähtavust.

Ettevaatus! Kandke tolmumaski. Puidu ja teiste materjalide töötlemisel võib tekkida tervisele kahjulik 
tolm. Asbesti sisaldavat materjali ei tohi töödelda!

See kaitsekate on mõeldud lõikamis- ja lihvimistöödeks. (Ei ole kaasas)

See kaitsekate on mõeldud lihvimistöödeks.
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Oht!
Vigastuste ja kahjustuste vältimiseks tuleb 
seadme kasutamisel võtta tarvitusele mõningad 
ohutusabinõud. Seepärast lugege kasutusjuhend 
/ ohutusjuhised hoolikalt läbi. Hoidke need korra-
likult alles, et informatsioon oleks teil igal hetkel 
käeulatuses. Kui peaksite seadme teisele isikule 
edasi andma, siis andke talle ka kasutusjuhend / 
ohutusjuhised. Me ei võta endale vastutust õnne-
tuste või kahjude eest, mis tekivad käesoleva 
juhendi ja ohutusjuhiste mittejärgimisel.

1. Ohutusjuhised

Vastavad ohutuseeskirjad leiate kaasasolevast 
brošüürist.
Oht!
Lugege kõiki ohutusjuhiseid ja juhendeid. 
Ohutusjuhiste ja juhendite eiramine võib põhjus-
tada elektrilöögi, põletuse ja/või raskeid vigastusi.
Hoidke kõik ohutusjuhised ja juhendid alles.

2. Seadme kirjeldus ja 
tarnekomplekt 

2.1 Seadme kirjeldus (joonis 1)
1.  Spindli lukusti
2.  Toitelüliti
3.  Lisakäepide
4.  Kaitseseadis
5.  Äärikumutri võti

2.2 Tarnekomplekt
Kontrollige loendi alusel, kas tarnekomplektis on 
kõik vajalikud osad. Juhul, kui mõni osa on puu-
du, pöörduge hiljemalt 5 tööpäeva jooksul pärast 
kauba ostmist meie teeninduskeskusesse või lä-
himasse pädevasse ehitusmaterjalide kauplusse 
ning esitage kehtiv ostukviitung. Järgige siinkohal 
juhendi lõpus esitatud garantiitingimustes olevat 
garantiitabelit.
•  Avage pakend ja võtke seade ettevaatlikult 

välja.
•  Eemaldage pakkematerjal ning pakke- ja 

transporditoed (kui on olemas).
•  Kontrollige, kas tarnekomplekt on terviklik.
•  Kontrollige, ega seadmel ja tarvikutel pole 

transpordikahjustusi.
•  Hoidke pakend võimalusel kuni garantiiaja 

lõpuni alles.

Oht!
Seade ja pakkematerjal ei ole laste mänguas-
jad! Lapsed ei tohi kilekottide, fooliumi ja 
pisidetailidega mängida! Oht alla neelata ja 
lämbuda!

• Nurklihvija
• Lisakäepide
• Äärikumutri võti
•  Originaalkasutusjuhend 
•  Ohutusjuhised 

3. Sihipärane kasutamine

Nurklihvija on mõeldud metallide ja kivimite lihvi-
mistöödeks vastava lihvketta ja kaitseseadise abil.
Hoiatus! Nurklihvijat tohib kasutada metalli ja 
kivimite lõikamiseks ainult siis, kui on paigaldatud 
lisaseadmena saadaolev kaitseseadis.

Masinat võib kasutada ainult sihipärasel otstarbel. 
Igasugune teisel otstarbel kasutamine ei ole sihi-
pärane. Kõigi sellest tulenevate kahjude või vigas-
tuste eest vastutab kasutaja/käitaja ja mitte tootja.

Võtke palun arvesse, et meie seadmed ei ole 
konstrueeritud ettevõtluses, käsitöönduses ega 
tööstuses kasutamise otstarbel. Me ei anna min-
git garantiid, kui seadet kasutatakse ettevõtluses, 
käsitöönduses või tööstuses jt sarnastel tegevu-
saladel.
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4. Tehnilised andmed

Võrgupinge: ................................... 230 V ~ 50 Hz
Võimsustarve:  ........................................... 850 W
Koormuseta pöörlemissagedus: ........12000 min-1

Ketta maksimaalne läbimõõt:  ................. 125 mm
Lihvketas:  .................................. 125 x 22 x 6 mm
Lõikeketas:  ................................ 125 x 22 x 3 mm
Kinnitusspindli keere:  ................................... M14
Kaitseklass:  ................................................... II/&
Kaal:  ...........................................................1,7 kg

Oht!
Müra ja vibratsioon
Müra- ja vibratsiooniväärtused tehti kindlaks stan-
dardi EN 60745 järgi.

Helirõhu tase LpA ................................. 83,2 dB(A)
Hälbepiir KpA  .................................................3 dB
Müratase LWA  ...................................... 94,2 dB(A)
Hälbepiir KWA  ................................................3 dB

Kasutage kõrvaklappe.
Müra võib põhjustada kuulmiskaotust.

Võnke koguväärtused (kolme suuna vektorsum-
ma) on kindlaks määratud standardi EN 60745 
järgi.

Lihvimine
Vibratsiooni emissiooniväärtus ahAG = 4,9 m/s2

Värisemine K = 1,5 m/s2

Täiendav informatsioon elektritööriistade 
kohta 

Esitatud võngete emissiooniväärtus on mõõdetud 
standarditud testimismeetodi järgi ning võib mu-
utuda sõltuvalt elektritööriista kasutamise liigist ja 
viisist ning olla erandjuhtudel esitatud väärtusest 
suurem.

Esitatud võngete emissiooniväärtust võib kasuta-
da võrdluseks mõne teise elektritööriista võngete 
emissiooniväärtusega.

Esitatud võngete emissiooniväärtust võib kasuta-
da ka kahjustuste esialgseks hindamiseks.

Piirake müra teket ja vibratsiooni miinimu-
mini!
•  Kasutage ainult täiesti korras seadmeid.

•  Hooldage ja puhastage seadet korrapäraselt.
•  Kohandage oma töömeetodid seadmega.
•  Ärge koormake seadet üle.
•  Laske seadet vajaduse korral kontrollida.
•  Lülitage seade välja, kui seda ei kasutata.
•  Kandke kindaid.

Ettevaatus!
Jääkriskid
Ka siis, kui te kasutate elektritööriista eeskir-
jadekohaselt, jääb jääkriskide oht alati püsi-
ma. Esineda võivad järgmised elektritööriista 
konstruktsioonist ja mudelist tulenevad ohud:
1.  Kopsukahjustused juhul, kui ei kanta sobivat 

tolmukaitsemaski.
2.  Kuulmiskahjustused juhul, kui ei kanta sobivat 

kuulmiskaitset.
3.  Tervisekahjustused, mis tulenevad käte 

vibreerimisest juhul, kui seadet kasutatakse 
pikema aja jooksul või seda ei kasutata ega 
hooldata nõuetele vastavalt.

5. Enne kasutuselevõttu

Enne ühendamist veenduge, et tüübisildil toodud 
andmed vastaksid toiteandmetele.
Hoiatus!
Enne seadme reguleerimist tõmmake toite-
pistik alati pistikupesast välja.

5.1 Lisakäepideme paigaldamine (joonis 2)
• Nurklihvijat ei tohi ilma lisakäepidemeta (3) 

kasutada.
• Lisakäepideme saab kinni keerata 2 asendis 

(A, B).

Seadme pool Sobib
Vasakul (asend A) Paremakäelistele 
Paremal (asend B) Vasakukäelistele
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5.2 Kaitseseadise reguleerimine (joonis 3)
Hoiatus!
• Lülitage seade välja. Tõmmake võrgupistik 

pistikupesast välja!
• Reguleerige kaitseseadis (4) oma käte kaits-

miseks nii, et lihvitav materjal juhitaks kehast 
eemale.

• Kaitseseadise (4) asendit saab kohandada 
vastavalt töötingimustele. Vabastage pisut 
kinnitushooba (a) ja keerake kate (4) soovitud 
asendisse.

• Jälgige, et kaitseseadis (4) kataks hammasr-
atta korpuse korralikult.

• Keerake kruvi (a) uuesti kinni.
• Kontrollige, kas kaitseseadis (4) on korralikult 

kinni.

m Jälgige alati, et kaitseseadis oleks korrali-
kult kinnitatud.
m Ärge kasutage nurklihvijat ilma kaitsesea-
diseta.

5.3 Uue lihvketta proovikäitus
Laske paigaldatud lihv- või lõikekettaga nurklihvi-
jal vähemalt 1 minut tühikäigul töötada. Vibreeri-
vad kettad vahetage kohe välja.

6. Käitamine

6.1 Lüliti (joonis 4)
Nurklihvija on õnnetuste ärahoidmiseks varusta-
tud turvalülitiga. Sisselülitamiseks lükake liuglüliti 
(a) paremale poole ja samaaegselt lükake toitelü-
litit (2) ettepoole ning vajutage alla. Nurklihvija väl-
jalülitamiseks vajutage nuppu (2) tagapool. Nupp 
(2) liigub tagasi lähteasendisse.

Kaitse iseenesliku käivitumise vastu
Võrgupinge katkemisel, kui lüliti on lukustatud 
asendis „sees“, ei tööta elektritööriist pärast võr-
gupinge taastamist. Et see uuesti tööle hakkaks, 
tuleb lüliti välja ja uuesti sisse lülitada. 

m Oodake, kuni masin on saavutanud mak-
simaalse pöörlemissageduse. Seejärel võite 
panna nurklihvija töödeldavale detailile ja 
seda töödelda.

6.2. Lihvketta vahetamine (joonised 5)
Lihvketta vahetamiseks on vaja kaasasolevat 
otsvõtit (5). 

Hoiatus!
Tõmmake pistik pistikupesast välja!
• Lihtne kettavahetus spindlilukusti abil.
• Vajutage spindlilukustit ja laske lihvkettal 

fikseeruda.
• Avage äärikumutter otsvõtmega. (vt joonist 5)
• Vahetage lihv- või lõikeketas ja keerake ääri-

kumutter otsvõtmega kinni.

Märkus!
Vajutage spindlilukustust ainult siis, kui moo-
tor ja lihvspindel ei tööta! Spindlilukustus 
peab jääma kettavahetuse ajal allavajutatuks!

Kuni 3 mm paksusega lihv- või lõikeketta korral 
keerake äärikumutter kinni esiküljega lihv- või 
lõikeketta poole.

6.3  Ääriku kinnitamise järjestus lihvketaste ja 
lõikeketaste kasutamisel (joonised 6– 9)

• Ääriku kinnitamise järjestus painutatud või 
sirge lihvketta kasutamisel (joonis 7)

 a) kinnitusäärik
 b) äärikumutter
• Ääriku kinnitamise järjestus painutatud lõike-

ketta kasutamisel (joonis 8)
 a) kinnitusäärik
 b) äärikumutter
• Ääriku kinnitamise järjestus sirge lõikeketta 

kasutamisel (joonis 9) 
a) kinnitusäärik 
b) äärikumutter

6.4 Mootor
Mootor peab töötamise ajal korralikult õhku saa-
ma, seepärast tuleb õhuavad alati puhtad hoida.

6.5 Lihvkettad
• Lihv- või lõikeketas ei tohi kunagi ettenähtud 

läbimõõdust suurem olla.
• Kontrollige enne lihv- või lõikeketaste kasuta-

mist nende ettenähtud pöörlemissagedust.
• Lihv- või lõikeketta maksimaalne pöörlemis-

sagedus peab olema suurem kui nurklihvija 
tühikäigu pöörlemissagedus.

• Kasutage ainult lihv- ja lõikekettaid, mis on lu-
batud minimaalse pöörlemissageduse 12000 
min-1 ja ringkiiruse 80 m/s jaoks.

• Jälgige teemantlõikeketaste kasutamisel 
pöörlemissuunda. Pöörlemissuunanool tee-
mantlõikekettal peab kokku langema seadmel 
asuva pöörlemissuunanoolega.
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Jälgige eriti käiakivide juures kvaliteetset ladu-
stamist ja transporti. Ärge laske käiakive kunagi 
tõugata, lüüa või teravatel servadel mõjutada (nt 
tööriistakastis transportimise või ladustamise 
korral). See võib käiakive kahjustada, nt tekitada 
mõrasid, ja kujutada endast ohtu kasutajale.

Hoiatus!
6.6 Tööjuhised

6.6.1 Jämelihvimine
m Tähelepanu! Kasutage kaitseseadist lihvi-
misel (sisaldub tarnekomplektis).
Parima tulemuse jämelihvimisel saavutate siis, kui 
asetate lihvketta lihvitava pinna suhtes 30°-40° 
nurga all ja liigutate seda töödeldava detaili kohal 
ühtlaselt edasi-tagasi.

6.6.2 Lõikamine
m Tähelepanu! Kasutage kaitseseadist lõika-
misel (saadaval lisaseadmena , vt 8.4).
Lõikamisel ei tohi nurklihvija minna viltu lõiga-
tavasse pinda. Lõikeketas peab jätma puhta 
lõikeserva. Tugevate kivimite lõikamiseks on kõige 
parem kasutada teemantlõikeketast.

m Asbesti sisaldavaid materjale ei tohi töö-
delda!
m Ärge kasutage lõikeketast mingil juhul 
jämelihvimiseks.

7. Toitejuhtme vahetamine

Oht!
Kui käesoleva seadme toitejuhe on kahjustatud, 
tuleb see ohtude vältimiseks lasta tootjal või teda 
esindaval klienditeenindusel või sarnase kvalifika-
tsiooniga isikul vahetada.

8. Puhastus, hooldus ja varuosade 
tellimine

Oht!
Lahutage seade enne puhastustöid vooluvõrgust.

8.1 Puhastamine
•  Hoidke kaitseseadised, õhupilud ja mootori-

kestad võimalikult tolmu- ja mustusevabad. 
Hõõruge seade puhta rätikuga puhtaks või 
puhastage suruõhuga madalal survel.

•  Soovitame puhastada seadet otsekohe 
pärast iga kasutamist.

•  Puhastage seadet regulaarselt niiske rätikuga 
ja vähese koguse vedelseebiga. Ärge kasu-
tage puhastusvahendeid või lahusteid; need 
võivad kahjustada seadme plastdetaile. Ar-
vestage sellega, et seadme sisemusse ei tohi 
vett sattuda. Vee tungimine elektriseadmesse 
suurendab elektrilöögi saamise ohtu.

8.2 Süsiharjad
Ülemäärase sädeluse korral laske kvalifitseeritud 
elektrikul süsiharju kontrollida.  
Oht! Süsiharju tohib vahetada ainult kvalifitseeri-
tud elektrik.

8.3 Hooldus
Seadme sisemuses ei asu muid hooldust vajavaid 
osi.

8.4 Varuosade tellimine
Varuosade tellimisel on vajalikud järgmised an-
dmed:
•  Seadme tüüp
•  Seadme artiklinumber
•  Seadme identifitseerimisnumber
•  Vajamineva varuosa varuosanumber
Kehtivad hinnad ja info leiate aadressilt  
www.isc-gmbh.info.

Kaitseseadis lõikamistöödeks (art-nr: 44.500.09)
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9. Jäätmekäitlus ja taaskasutus

Transpordikahjustuste vältimiseks on seade 
pakendis. See pakend on toormaterjal ja seega 
taaskasutatav ning selle saab toorainetöötlusse 
tagasi toimetada. Seade ja selle tarvikud koosne-
vad mitmesugustest materjalidest nagu nt metall 
ja plast. Katkised seadmed ei kuulu olmeprügi 
hulka. Asjatundlikuks käitlemiseks tuleks seade 
anda ära vastavasse kogumiskohta. Kui Te ei tea 
ühtki kogumiskohta, siis küsige teavet kohalikust 
omavalitsusest. 

10. Hoiustamine

Hoidke seadet ja selle lisatarvikuid pimedas, 
kuivas ja külmakindlas ning lastele ligipääsmatus 
kohas. Optimaalne laotemperatuur on vahemikus 
5 kuni 30˚C. Hoidke elektritööriista originaalpa-
kendis.
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Ainult Euroopa Liidu riikidele

Ärge visake elektrilisi tööriistu olmeprügi hulka!

Euroopa Liidu direktiiviga 2012/19/EÜ elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta ja siseriiklikele 
kohaldamistele tuleb kasutatud elektrilised tööriistad koguda kokku eraldi ja leida neile keskkonnasääst-
lik taaskasutus.

Taaskasutusalternatiiv tagasisaatmisnõudele:  
Elektriseadme omanik on kohustatud omandisuhte lõppemisel alternatiivina tagasisaatmisele kaasa 
aitama sobivale taaskasutusele. Seega võib vana seadme loovutada ka tagasivõtukohta, mis korraldab 
selle kõrvaldamise riikliku ringlusmajanduse ja jäätmeseadusandluse tähenduses. Asjasse ei puutu va-
nade seadmete elektrikomponentideta lisaseadmed ja abivahendid.

Tootedokumentatsiooni ja kaasasolevate dokumentide kordustrükk või muul viisil paljundamine, ka osa-
liselt, on lubatud ainult iSC GmbH loal.

Tehniliste muudatuste õigus reserveeritud


