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HUBARKÁCSMESTER
Használati útmutató 

modellszám TD9508BT1
Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Reméljük, hogy termékünkkel Ön is elégedett 
lesz és hosszú ideig szolgálja majd Önt. A használati útmutató fontos információkat tartalmaz 
a termék rendeltetésszerű használatával kapcsolatban. A készülék használatba vétele előtt 
olvassa el a használati útmutatót. Az útmutatót őrizze meg későbbi áttekintésre is. 

Általános biztonsági útmutatások
Figyelmeztetés:  Olvasson el figyelmesen mindig biztonsági útmutatást. Az útmutatások és 

biztonsági óvintézkedések figyelmen kívül hagyása áramütést, tüzet és/vagy 
súlyos személyi sérüléseket okozhat. Az útmutatót őrizze meg későbbi áttekin-
tésre is.

1) Munkakörnyezetre vonatkozó biztonsági útmutatások
a)  A munkakörnyezet legyen mindig tiszta és jól megvilágított. A piszkos, rosszul megvilágított 

munkakörnyezet súlyos balesetek forrása lehet.
b)  Ne használja a szerszámot robbanásveszélyes környezetben, pl. gyúlékony folyadékok, 

gázok közelében, poros környezetben. A keletkező szikrák robbanást okozhatnak.
c)  Tartsa távol a gyermekeket és más nézelődőket a munkaterülettől. A zavaró tényezők elvon-

hatják figyelmét és elveszítheti az irányítást a gép felett.

2) Elektromos szerszámok használatára vonatkozó biztonsági útmutatások
a)  A kábel végén lévő csatlakozódugónak kompatibilisnek kell lennie a fali csatlakozó aljzattal. 

Soha ne alakítsa át a csatlakozódugót. Ne használjon csatlakozó adaptert. Az eredeti, nem 
átalakított csatlakozódugó és aljzat csökkenti az áramütés kockázatát. 

b)  Ügyeljen rá, hogy munkavégzés közben teste ne kerüljön érintkezésbe földelt tárgyakkal, 
csővezetékkel, radiátorokkal, tűzhelyekkel, hűtőszekrényekkel. Áramütésveszélyes lehet.

c)  Ne tegye ki a gépet eső vagy nedvesség hatásának. A gépbe kerülő nedvesség növeli az 
áramütés kockázatát.

d)  Bánjon óvatosan a kábellel. Ne szállítsa a szerszámgépet a kábelnél fogva. Tartsa távol a ká-
belt forró felületektől, éles peremektől, mozgó alkatrészektől. A meghibásodott vagy sérült 
kábel növeli az áramütés kockázatát.

e)  Szabadtéri munkavégzéskor esetén használjon kültéri használatra alkalmas hosszabbító 
kábelt. A megfelelő hosszabbíító kábellel csökkentheti az áramütés kockázatát.

f )  Ha nedves környezetben használja a szerszámgépet, használjon RCD áramvédőt. Az RCD 
áramvédő csökkenti az áramütés veszélyét. 

3) Személyi biztonság
a)  Legyen a munka teljes időtartama alatt éber és körültekintő. Ne dolgozzon a géppel, ha 

fáradt, alkohol, gyógyszerek vagy egyéb kábító hatású szerek hatása alatt áll. Egy pillanatnyi 
figyelmetlenség is súlyos balesetekhez veszethet.

b)  Munkavégzés során viseljen megfelelő védőfelszerelést. Használjon védőszemüveget. Meg-
felelő védőfelszerelés, mint pl. porvédő maszk, csúszásmentes talpú lábbeli, védősisak vagy 
fülvédő csökkenti a balesetveszélyes helyzetek kialakulásának esélyét.

c)  Óvakodjon a véletlenszerű bekapcsolástól. A kábeldugó aljzatból való kihúzása előtt a kap-
csológombot állítsa OFF fokozatba. 
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d)  Ne becsülje túl magát. Álljon mindig stabilan munkavégzés közben, hogy mindvégig meg 
tudja őrizni egyensúlyát. Váratlan szituációk esetén megőrizheti uralmát a munkagép felett.

e)  Viseljen megfelelő ruházatot. Munkavégzés közben ne viseljen laza ruházatot, ékszereket. 
Haját, ruháját, kezét tartsa távol a gép mozgó alkatrészeitől. A szabadon lógó haj, ékszerek, 
laza ruházat beakadhat a gép forgó alkatrészei közé. 

f )  Ha a szerszámra fel lehet szerelni porelszívó berendezéseket, ellenőrizze, hogy megfelelő 
módon hozzá vannak-e kapcsolva a géphez és működőképesek-e.

4) A szerszámgép használata és karbantartása
a)  A szerszámgép nagyon gyors, rövid rezgésekkel működik. Megfelelő alkalmazásához elen-

gedhetetlen a megmunkált tárgy megfelelő rögzítése.
b)  Ne fejtsen ki túl nagy nyomást munka közben. Mindig megfelelő erőkifejtéssel dolgozzon.  

A munkavégzés megfelelő erőkifejtés mellett a leghatékonyabb. Használat közben ne fedje 
le a szerszám szellőzőnyílásait.

c)  Ne használja a szerszámgépet, ha annak kapcsolója elromlott. A meghibásodott kapcsolójú 
szerszám balesetveszélyes, és a hibát feltétlenül el kell távolíttatni szakszervizben.

d)  Szerszámbetét cseréje, karbanartás vagy a készülék tárolása előtt mindig húzza ki a csatla-
koztató kábel dugóját a fali aljzatból. Ezzel megakadályozhatja a szerszámgép véletlenszerű 
bekapcsolását. 

e)  Ne hagyja felügyelet nélkül a szerszámot, főképp gyermekek közelében. Ne engedje, hogy 
a szerszámgépet olyan személyek használják, akik nem ismerik a használatára vonatkozó 
tudnivalókat. Hozzá nem értő felhasználó kezében a szerszám balesetveszélyes lehet. 

f )  Végezzen rendszeres karbantartást. Ellenőrizze, hogy nem lazultak-e ki, nem sérültek-e meg 
a szerszám alkatrészei, amelyek befolyásolhatják a teljesítményét. Ha a szerszámgép meghi-
básodott, javíttassa meg. A rosszul karbantartott szerszámgép balesetveszélyes lehet.

g)  A vágószerszámokat tartsa élesen. A megfelelő élességű vágószerszámok hatékonyabb 
munkát tesznek lehetővé.

h)  A terméket és tartozékait mindig az útmutatónak megfelelően használja. Vegye figyelembe 
a munkakörülményeket és az aktuálisan végzett feladat körülményeit. 

5) Szerviz
a)  A szerszám szervizelését mindig szakszervizzel végeztesse, megfelelő pótalkatrészek fel-

használásával, biztosítva ezzel a termék problémamentes használatát.

Biztonsági útmutatások

Balesetveszély
A szerszámra ne szereljen, ne fúrjon semmit. Megsérülhet a szigetelése. 
Kizárólag tökéletes állapotú hálózati kábelt és csatlakoztató dugót használjon. Ne használjon 
káros anyagokat kibocsátó eszközöket (pl. azbeszt). Első üzembe helyezés előtt ellenőrizze, 
hogy a hálózati frekvencia megfelel-e a termékcímkén feltüntett követelményeknek. Kizárólag 
az eredeti tartozékokat használja. 
Védőfelszerelések
A szerszámgép használata közben viseljen: védőszemüveget, fülvédőt és porvédő maszkot. 

Biztonsági szimbólumok magyarázata
A termékcímkén az alábbi szimbólumok szerepelhetnek, amelyek betartása munkabiztonsági  
szempontból elengedhetetlenek.
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  Megfelel a hatályos szabványoknak. 
  Olvassa el a használati útmutatót.
   Viseljen fülvédőt. Viseljen védőszemüveget. Viseljen porvédő maszkot (reszpirátor).

  Védelmi osztály II.: A szerszámgépet nem szükséges földelni.
  Ne dobja a háztartási szemétgyűjtőbe.

Felhasználási cél
A termék kis felületek száraz csiszolására, vágására, fűrészelésére, fényesítésére és egyéb dara-
bolására szolgál.
Bevezető útmutatás a termék összeszereléséhez
A termék használatba vétele előtt olvassa el a biztonsági útmutatásokat.
Figyelmeztetés: Szerszámbetét cseréje vagy bármilyen karbantartási művelet előtt húzza ki a 
csatlakoztató kábel dugóját a fali aljzatból, megelőzve ezzel az esetleges súlyos baleseteket.

A szerszámgép részei 
  1. csiszoló fej
  2. kapcsoló
  3. fogantyú
  4. szellőzőnyílások
  5. vágó penge
  6. kaparó penge
  7. sebességszabályzó
  8. alátét
  9.  szerszámrögzítő csavar
10. imbuszkulcs

Műszaki jellemzők
Feszültség/frekvencia: 230V~ 50 Hz
Teljesítményfelvétel: 220W
Üresjárati rezgésszám: 15000-22000 min-1

Csiszolófej mérete: 80x80x80mm
Tömege: 1,5 kg

Üzembe helyezés
Bekapcsolás/kikapcsolás
Először ellenőrizze a kábel állapotát.
1. Bekapcsolás: tolja a kapcsolót (1) előre (I).
2. Kikapcsolás: húzza a kapcsolót (1) hátra (0).

Sebesség beállítása
A termék 6 féle sebességi fokozatra állítható, az 1 fokozat jelenti a 
legalacsonyabb, a 6 a legmagasabb szintet. A sebesség az elforgatható 
szabályzóval állítható be (7) 1 - 6 fokozatra. Használat közben a munká-
nak megfelelően folyamatosan szabályozható a sebesség. 

Összeszerelés (szerszámbetétek cseréje)
Kerülje el a szerszámgép véletlenszerű bekapcsolását. Ezért szerszámbetét-csere előtt mindig 
húzza ki a csatlakoztató kábel dugóját a fali aljzatból. Éles szerszámbetétekkel végzett munka 
során, mint pl. a kaparó és vágópenge legyen nagyon óvatos.
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A rögzítő csavar használata alátét nélkül: csiszoló fej, csiszoló szalag, polírozó fej, fémreszelő. 
Csavar használata alátéttel: vágó penge, kaparó penge, aprító fej.

Csiszólfej rögzítése
1. Imbuszkulccsal engedje ki a csavart.
2.  Ilessze fel a megfelelő szerszámbetétet a tengelyre és húzza be 

a csavart.

A vágó és kaparó penge felszerelése
1. Imbuszkulccsal engedje ki a csavart.
2.  Ilessze fel a megfelelő pengét a tengelyre, helyezze fel az aláté-

tet (8) és húzza be a csavart (9) az imbuszkulccsal (10).

Figyelmeztetés: A csiszolófej, vágó és kaparó penge rögzítésekor 
ellenőrizze a szerszámbetét megfelelő rögzítését. A rögzítő fej és 
a szerszámbetét között ne legyenek szennyeződések, és a rögzítő 
elemek megfelelően illeszkedjenek a egymáshoz.

Csiszolópapír rögzítése/cseréje a tépőzáras felületre
1.  Illessze fel megfelelően a csiszolópapírt a csiszoló fejre és kéz-

zel nyomja rá a felületre.
2.  Nyomja lapos felülethez a csiszolófejet, és kapcsolja be a 

készüléket. Ez biztosítja a jobb tapadást és megakadályozza az 
idő előtti kopást.

3.  Ha a csiszolópapír elkopott, cserélje ki, vegye le, majd fordítsa el 
120º-ban és illessze fel újra, vagy helyezzen fel új csiszolópapírt.

Porelszívó feltét rögzítése
A muinkavégzés közben keletkező por elszívásához használja a 
porelszívó csatlakoztatót, amely porszívócsőhöz csatlakoztatha-
tó. Szerelje fel a képen látható módon. A szereléshez használja 
az imbuszkulcsot (a készlet része), húzza be vele a három rögzítő 
csavart. 1) porelszívó fej, 2) rögzítő csavarok, 3) toldócső a por-
szívócsőhöz csatlakoztatáshoz.

Útmutató a termék használatához
- Csiszolás
Használható: fára, fémre; kis felületek, sarkak, élek, nehezen 
elérhető felületek csiszolására
A csiszolást folyamatos mozdulatokkal, megfelelő erőkifejtéssel 
végezze. A túl nagy erőkifejtés nem teszi hatékonyabbá a mun-
kát, és gyorsabban elkopik a csiszolópapír.
A csiszolópapír hosszabb ideig használható, ha egyenletesen 
kopik. Az egyenletes kopás érdekében vegye le a csiszolópapírt, 
fordítsa el 120º-ban és illessze fel újra. 
- Vágás
Mindig a megmunkált felületnek megfelelő szerszámbetétet 
használja. Wood = fa, plastic = műanyag, soft metal = puha 
fémek.

1
2

3
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Balesetveszély
A fogak rendkívül élesek. Ne érintse meg őket szerszámbetét felhelyezésekor és a termék 
használata közben. Üzembe helyezés előtt mindig ellenőrizze, hogy a kábel nincs-e akadályoz-
tatva. A szerszámbetétet mindig rögzítse megfelelően. A termék használható fa, gipszkarton 
és puha fémek megmunkálására. A rögzítéshez használja a csavart és alátétet. A csomagoló-
anyagokat távolítsa el megfelelően. A fűrészbetétet mindig tartsa egyenesen (90º) és ne dönt-
se meg. Vágás közben ne fejtsen ki túl nagy erőt. Tartsa távol a szerszámot kemény anyagoktól 
(kő/fém), nehogy a fogak eltörjenek.
A kaparó penge használata
Használható: régi lakk, ragasztóréteg eltávolítására, régi ragasztott padlófelületek felszedésére. 

Tisztítás és karbantartás
Balesetveszély - tisztítás előtt húzza ki a csatlakoztató kábel dugóját a fali aljzatból. A karban-
tartást hetente végezze el, vagy gyakrabban, ha ettől többször használja a szerszámgépet. 
Tisztítsa meg a szellőzőnyílásokat (4). A motorteret kompressszorral fújja tisztára. 
Figyelmeztetés: A műanyag részek tisztításához ne használjon agresszív tisztítószereket. Be-
nedvesített törlőkendővel és enyhe tisztítószerrel tisztítsa.
A szerszámrögzítő csavart időként olajozza be.

Környezetvédelem
Információk az elektromos és elektronikus berendezések megsemmisítéséről
A készülék élettartamának lejárta vagy a teljes megrongálódás után, amikor a javítása már 
nem gazdaságos, a készüléket ne dobja a háztartási szemétgyűjtőbe, hanem szedje szét alap-
anyagai szerint és a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően adja le az egyes anyagokat 
a kijelölt gyűjtőhelyeken. A helyes megsemmisítéssel hozzájárul a természeti értékek és az 
emberi egészség megőrzéséhez, melyeket a helytelen szemétlerakás súlyosan károsíthat. To-
vábbi információkról érdeklődjön a legközelebbi szemétgyűjtő helyen vagy az illetékes helyi 
hivatalban. A helytelen megsemmisítés és szemetelés a nemzetközi előírások alapján súlyos 
büntetéseket vonhat maga után.

Szerviz
Ha a vásárlás után a készülék állapotában bármilyen hibát észlel, hívja ügyfélszolgálatunkat. 
Használat közben mindig tartsa be a használati útmutatóban leírtakat. A használati útmuta-
tóval eltérő, helytelen használat és mindennemű sajátkezű javítás esetén a garancia érvényét 
veszti.

A garancia nem vonatkozik
• a rendszeres használat során bekövetkező természetes alkatrészkopásra, elhasználódásra
• a nem megfelelő karbantartás következtében fellépő meghibásodásokra (pl. tisztítás, tárolás stb.)
•  külső körülmények okozta meghibásodásokra (pl. klimatikus hatások, poros környezet, nem 

rendeltetésszerű használat stb.)
• a termék leesése, ütközése, egyéb baleset következtében keletkezett mechanikus sérülésekre.
•  a nem szakszerű használat, túlterhelés, nem megfelelő kiegészítő szerszámok és alkatrészek 

használata során fellépő meghibásodásokra.
A reklamációra visszaküldött termékek esetében a nem megfelelően bebiztosított szállítási 
körülmények során fellépő meghibásodásokért a termék tulajdonosa felelős.
A gyártó fenntartja a jogot a használati útmutató megváltoztatására a műszaki lehetőségek 
és a termék továbbfejlesztése céljából, és nem felel az esetleges nyomdai hibákért. A képen 
látható modell eltérhet a valódi terméktől.


