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خدمــات پس از فــروش زیمبرگ
Zimberg After Sales Service

بــرای اطــاع از آدرس و شــماره تمــاس دفاتــر خدمــات شهرســتانها، بــه وب ســایت شــرکت 
)ZIMBERGCO.COM( مراجعه نموده و یا با شماره سراسری و رایگان 90008009 تماس بگیرید.
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پیش از استفاده از این دستگاه، دفترچه راهنماي کاربر را به دقت مطالعه نمایید. اطمینان یابید 

که با نحوه کار ماشین و چگونگی استفاده از آن آشنا هستید. براي نگهداري از دستگاه باید مطابق 

دستورالعمل ها عمل شود و مطمئن شوید که ماشین به درستی کار می کند. این دفترچه راهنماي 

کاربر و دیگر مدارك همراه را نزد خود حفظ کنید

 

.

تعاریف عالئم  در این دفترچه
دستورالعمل هاي ایمنی 

     هشدارهاي ایمنی مربوط به عملکردهاي پولیش

  این ابزار برقی می تواند به عنوان ابزار سنباده زنی و پولیش استفاده شود. تمامی هشدارها، 

دستورالعمل ها و مشخصاتی که براي این ابزار ارائه شده است را به دقت بخوانید. عدم رعایت 

دستورات لیست شــده در زیر می تواند منجــــر به برق گرفتگی، آتش سوزي و یا جراحــــات 

جدي شود. 

 
  عملیاتی مانند سنگ زنی ، برس سیمی و یا برش نباید با این ابزار انجام شوند.انجام عملیاتی که 

دستگاه براي آن طراحی نشده است ممکن است خطر آفرین بوده و منجر به جرات فردي شود.
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دفترچه راهنما Manual

Read this operators guide carefully,before using the machine. Ensure that you know 

how the machine works, and how it should be operated. Maintai  the machine in 

accordance with the instructions, and make certain that the machine functions 

correctly.Keep this operator’s guide and other enclosed documentation with the 

machine

.

SAFETY INSTRUCTIONS

 

  

  

     

     Safety Warnings Common for Polish Operation:

    This power tool is intended to function as a sander and polisher. Read all safety 

warnings, instructions, illustrations and specifications provided with this power tool. 

Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or 

serious injury.

   Operations such as grinding, or cutting-off are not recommended to be 

performed with this power tool. Operations for which the power tool was not 

designed may create a hazard and cause personal injury.

خطـر آسیب فــــردي، مرگ و یا صــــدمه 

به دستگـاه درصــــورت نادیـــده گرفتن

 دستورالعمل هاي موجود دراین دفترچه 

نشان دهنده خطر برق گرفتگی،درصورت

آسیب رسیدن بـه سیم و یا طی تعمیـر و 

نگهداري سریعا دوشاخه را از پریز خارج کنید.

از عینک محافظ و گوشی
 صداگیر استفاده کنید.

از دستکش هاي ایمنی
استفــــاده کنیـــــد.

        کنترل سرعت متغیر

از قفل میل شفت تنها در

حالت توقف استفاده کنید.

        

اطرافیـــــان را دور نگــــه داریـــد.

!
!

Explanation of the symbols Denotes risk
of personal injury, loss of lifeor damage to 
the machine in case of nonobservance 
of the instructions in this manual.

Indicates electrical shock hazard.Immediately
unplug the plug from themains electricity in
the case that the cord gets damaged and
during maintenance.

Use spindle lock only in 
stand still mode.

      Keep bystanders away.      Variable speed control

      Wear protective gloves
Wear ear and eye

 protection.
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  لوازم جانبی که به طور ویژه توسط تولید کننده ابزار طراحی نشده و یا توصیه نشده است 

استفاده نکنید. تنها به این دلیل که لوازم جانبی می توانند به دستگاه متصل شوند، نمی توان 

استفاده و عملکرد ایمن آنها را تضمین کرد.

   سرعت در نظر گرفته شده براي لوازم جانبی باید حداقل برابر با حداکثر سرعت مشخص شده 

براي ابزارباشد. لوازم جانبی که سریعتر کار می کنند ممکن است شکسته و به اطراف پرتاب 

شوند. 

   قطر خارجی و ضخامت لوازم جانبی شما باید در دامنه ظرفیت در نظر گرفته شده براي ابزار 

برقی باشد.لوازم با سایز نادرست نمی تواند به خوبی کنترل و یا حفاظت شود. 

   سایز صفحه ها، مهره ها ، پد ها و هرگونه لوازم جانبی د یگر باید به د رستی با سایز میل شفت 

ابزار برقی مطابقت داشته باشد. لوازم جانبی با حفره هایی که با د هانه سخت افزار ابزار برقی 

مطابقت ندارد ممکن است از باالنس خارج شود و لرزش بیش از حد د اشته باشد و منجر به از د 

ست رفتن کنترل می شود.

   از لوازم جانبی آسیب د ید ه استفاد ه نکنید. قبل از هر بار استفاد ه لوازم جانبی از قبیل صفحه 

هاي آلومینیومی را از نظر ترك و یا تراشه و پد هاي پشتی را از لحاظ ند اشتن ترك، پارگی و 

پوسید گی بیش از حد، برس سیمی را از نظر سیم هاي ترك خورد ه  و شل شد ه بررسی کنید. اگر 

ابزار برقی و لوازم جانبی قبال سقوط کرد ه اند آنها را قبل ازاستفاد ه از نظر آسیب هاي احتمالی 

بررسی کنید و یا لوازم جانبی فاقد آسیب را نصب کنید. پس از بررسی و  نصب  لوازم جانبی، 

خود و د یگران را د ور از لوازم چرخان نگه د ارید و به مد ت یک د قیقه ابزار را د ر ماکزیمم 

سرعت د ر حالت آزاد استفاد ه کنید، لوازم صد مه د ید ه به طور طبیعی طی این تست شکسته و 

از هم جد ا می شوند.

   از تجهیزات حفاظتی فرد ي استفاد ه کنید. با توجه به کاربرد ابزار از ماسک صورت، عینک هاي 

ایمنی و یا عینکهاي حفاظ د ار استفاد ه کنید. همواره از ماسک ضد گرد و غبار، گوشی صد اگیر، د 

ستکش و یا پیش بند مناسب که قابلیت متوقف کرد ن تراشه هاي کوچک و یا تکه هاي شکسته 

قطعه اي که بر روي آن کار می کنید را د اشته باشد. تجهیزات محافظ چشم باید توانایی مقابله با 

تراشه هاي پرتاب شد ه طی عملیات مختلف را د اشته باشد. ماسک ضد گرد و غباري که استفاد  ه 

می کنید باید قاد ر به فیلتر کرد ن ذرات تولید شد ه از عملکرد شما را د اشته باشد. قرار گرفتن 

طوالنی مد ت در معرض سر و صد اي زیاد ممکن است منجر به از د ست د اد ن شنوایی شود.

   اطرافیان را د ر یک فاصله ایمن از محل کار نگه د ارید. هر کسی که وارد محد ود ه کاري می 

شود باید از تجهیزات حفاظت فرد ي استفاد ه کند. تکه هاي قطعه اي که بر روي آن کار می کنید و 

یا لوازم جانبی شکسته ممکن است پرتاب شود و باعث ایجاد جراحت د ر خارج از محد ود ه کاري 

شود.

    Do not use accessories which are not specifically designed and 

recommended by the tool manufacturer. Just because the accessory can be 

attached to your power tool, it does not  assure safe operation.

   The rated speed of the accessory must be at least equal to the maximum 

speed marked on the power tool. Accessories running faster than their rated 

speed can break and fly apart.

   The outside diameter and the thickness of your accessory must be within 

the capacity rating of your power tool. Incorrectly sized accessories cannot 

be adequately guarded or controlled.

   The arbour size of wheels, flanges, backing pads or any other accessory must 

properly fit the spindle of the power tool. Accessories with arbour holes that do not 

match the mounting hardware of the power tool will run out of balance, vibrate 

excessively and may cause loss of  control.

   Do not use a damaged accessory. Before each use inspect the accessory such as 

abrasive  wheels for chips and cracks, backing pad for cracks, tear or excess wear, 

wire brush for loose  or cracked wires. If power tool or accessory is dropped, inspect 

for damage or install an undamaged accessory. After inspecting and installing an 

accessory, position yourself and

bystanders away from the plane of the rotating accessory and run the power tool at 

maximum no-load speed for one minute.Damaged accessories will normally break 

apart during this test time.

  Wear personal protective equipment.Depending on application, use face shield, 

safety goggles or safety glasses.As appropriate, wear dust mask, hearing protectors, 

gloves and workshop apron capable of stopping smallabrasive or workpiece 

fragments.The eye protection must be capable of stopping flying debris generated by 

various operations. The dust mask or respirator must be capable of filtrating particles 

generated by your operation. Prolonged exposure to high intensity noise may cause 

hearing loss.

   Keep bystanders a safe distance away from work area. Anyone entering the work 

area must wear personal protective equipment. Fragments of workpiece or of a 

broken accessory may fly away and cause injury beyond immediate area of operation.
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   Position the cord clear of the spinning accessory. If you lose control, the cord may be 

cut or snagged and your hand or arm may be pulled into the spinning accessory.

   Never lay the power tool down until the accessory has come to a complete stop.The 

spinning accessory may grab the surface and pull the power tool out of your control.

   Do not run the power tool while carrying it at your side. Accidental contact with the 

spinning accessory could snag your clothing, pulling the accessory into your body.

   Regularly clean the power tool’s air vents. The motor’s fan will draw the dust inside 

the  housing and excessive accumulation of powdered metal may cause electrical 

hazards

   Do not operate the power tool near flammable materials.Sparks could ignite these  

materials.

  Do not use accessories that require liquid coolants. Using water or other liquid 

coolants may result in electrocution or shock.

   سیم را به د ور از لوازم جانبی چرخان قرار د هید. در صورت از د ست د اد ن کنترل سیم ممکن 

است قطع شود و یا گیر کند و دست و یا بازوي شما ممکن است به داخل قطعات چرخان کشیده 

شود.    

  هرگــز تا زمانیکه لوازم جانبی به طور کامــل از حرکت بازنایستـــاده است ابــــزار را زمین 

نگذارید.قطعه چرخان ممکن   است به سطح گیر کند و کنترل ابزار را از دست شما خارج کند.

   زمانیکه ابزار را در کنار خود حمل می کنید هرگز آن را روشن نکنید، تماس تصادفی با لوازم 
چرخان ممکن است منجر به گیر کردن به لباس شما شود و ابزار را به سمت بدن شما بکشد.

  به طور مرتب د ریچه هاي هواکش ابزار برقی را تمیز کنید. فن موتور گرد و خاك را به د اخل 

محفظه می کشد و تجمع بیش از حد ذرات ریز فلز ممکن است منجر به بروز خطرات الکتریکی 

شود.

  از ابزار برقی نزد یک مواد اشتعال زا استفاد ه نکنید. جرقه هاي تولید شد ه ممکن است موجب 

آتش گرفتن  این مواد شوند.

  ازلوازم جانبی که نیاز به مواد سرد کنند مایع د ارند استفاد ه نکنید. استفاد ه از آب و یا د یگر 

مایع هاي خنک کنند ه ممکن است منجر به شوك و یا برق گرفتگی شود.
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Kickback and Related Warnings 

Kickback is a sudden reaction to a pinched or snagged rotating wheel, backing pad, 

brush or any other accessory.Pinching or snagging causes rapid stalling of the 

rotating accessory which in  turn causes the uncontrolled power tool to be forced in 

the direction opposite of  the accessory’s rotation at the point of the binding. For 

example, if an abrasive wheel is snagged or pinched by the workpiece, the edge of the 

wheel that is entering into the pinch point can dig into the surface away from the 

operator, depending on direction of the wheel’s movement at the point of pinching. 

Abrasive wheels may also break under these conditions. Kickback is the result of 

power tool misuse and/or incorrect operating procedures or conditions and can be 

avoided by taking proper precautions as given below.

   Maintain a firm grip on the power tool and position your body and arm to allow you to resist 

kickback forces. Always use auxiliary handle, if provided, for maximum control over 

kickbackor torque reaction during start-up. The operator can control torque reactions or 

kickback forces, if proper precautions are taken.

   Never place your hand near the rotating accessory. Accessory may kickback over your 

hand.

  Do not position your body in the area where power tool will move if kickback 

occurs.Kickback

    will propel the tool in direction opposite to the wheel’s movement at the point of snagging.

    Use special care when working corners, sharp edges etc. Avoid bouncing and snagging.

   the accessory. Corners, sharp edges or bouncing have a tendency to snag the rotating  

accessory and cause loss of control or kickback.

   Do not attach a saw chain woodcarving blade or toothed saw blade. Such blades create 

frequent kickback and loss of control.

Special safety instructions

   Check that the maximum speed indicated on the disc corresponds to the maximum 

speed of the machine. The speed of the machine must not exceed the value on the disc.

    Make sure that the dimensions of the disc correspond to the specifications of the 

machine.

   Make sure that the disc has been mounted and fastened properly. Do not use reducing 

rings or adapters to make the disc fit properly.

    Never use this machine single handed. Always use both hands to operate the machine.

گیرکردن صفحه و هشدارهاي مرتبط:
   ضربه ناگهانی عکس العمل مربوط به یک صفحه چرخان، پد پشتی، برس و یا لوازم جانبی دیگري 

است که گیر کرده است و گیر کردن قطعه چرخان منجر به توقف ناگهانی آن شده و باعث می شود 

به ابزار برقی در خالف جهت چرخش لوازم جانبی فشار وارد شود. براي مثال اگر صفحه تراش به 

قطعه اي که بر روي آن کار می کنید گیر کند. لبه صفحه در جایی که گیر کرده است می تواند باعث 

کنده شدن سطح مواد شده و باعث در رفتن و پرت شدن صقحه شود. با توجه به جهت حرکت 

صفحه در نقطه گیر کردن، صفحه ممکن است به سمت کاربر و یا دور از کاربر پرتاب شود و یا 

ممکن است تحت این شرایط بشکند. گیرکردن نتیجه استفاده نادرست از ابزار برقی و پروسه 

عملیاتی و شرایط ناصحیح است که می تواند از طریق به کار بستن موارد احتیاطی که در زیر ذکر 

شده است از وقوع آنها اجتناب کرد.

   دسته ابزار برقی را نگه دارید و حالت بدن و بازوي خود را طوري قرار دهید که به شما این 

اجازه را بدهد که بتوانید در برابر فشار وارده مقاومت کنید. در صورت امکان براي حداکثر 

کنترل از دسته جانبی استفاده کنید. اپراتور می تواند عکس العمل هاي نیروي وارد شده را در 

صورت استفاده صحیح از موارد احتیاطی ذکر شده کنترل کند. 

   هرگز دست خود را نزدیک لوازم جانبی چرخان قرار ندهید. قطعه ممکن است در صورت در 

رفتن به دست شما برخورد کند. 

   بدن خود را در محدوده اي که در صورت گیرکردن صفحه، ابزار به آن سمت می رود قرار 

ندهید. این حالت ممکن است ابزار را در خالف جهت حرکت چرخ در نقطه اي که گیر کرده است 

پرتاب کند. 

   در زمان کار بر روي لبه هاي تیز و گوشه ها بسیار دقت کنید. از پرش و گیر کردن لوازم جانبی 

پرهیز کنید. گوشه ها و لبه هاي تیز می توانند باعث گیر کردن لوازم جانبی شده و منجر به از 

دست رفتن کنترل ابزار شوند.

   هرگز از تیغه ابزارکنده کاري و تیغه اره دندانه دار استفاده نکنید. چنین تیغه هایی منجر به 

گیر کردن مکرر و عدم کنترل دستگاه می شوند.

دستورالعمل هاي ایمنی ویژه 

   اطمینان یابید که حداکثر سرعت در نظر گرفته شده براي دیسک با حداکثر سرعت دستگاه 

مطابقت دارد و سرعت دستگاه نباید از مقدار سرعت دیسک تجاوز کند.

    اطمینان حاصل کنید که ابعاد صفحه دیسک با مشخصات دستگاه مطابقت دارد. 

   اطمینان یابید که صفحه به درستی بر روي دستگاه جاي گرفته و محکم شده است. از حلقه هاي 

کاهش دهنده و یا آداپتور براي نصب صفحه بر روي دستگاه استفاده نکنید. 

 هرگز از این دستگاه با یک دسته استفاده نکنید.همواره از دو دست براي استفاده و نگه داشتن 

ماشین استفاده کنید.  

6 6
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    Do not touch any rotating parts.

  Make sure the wool bonnet is not contacting the workpiece before the machine is 

switched on.

    Do not touch the workpiece immediately after operation. It may be hot.

     Warning: The wheel still rotates after the machine has been switched off. 

  Hold the machine by the insulated grips when performing an operation where 

contact can be made with hidden wiring or its own cord.

   Before use, inspect the disc for any damage. Do not use discs which are crack-ed, 

ripped otherwise damaged.

    Before use, let the machine run idle for 30 seconds. Immediately switch off the 

machine in case of abnormal vibrations or occurrence of another defect.Carefully 

inspect the machine and disc before switching the machine on again.

    Always wear safety goggles and hearing protection.

    Ensure that mounted wheels and points are fitted in accordance with the 

manufacturer’s  instructions.

    For tools intended to be fitted with threaded hole wheel,ensure that the thread in the 

wheel is long enough to accept the spindle length.

    Ensure that ventilation openings are kept clear when working in dusty conditions. If 

it should become nessesary to clear dust, first disconnect the tool from the mains 

supply (use non metallic objects) and avoid damaging internal parts.

   Though poor conditions of the electrical mains, shortly voltage drops can appear 

when  starting the equipment. This can influence other equipment (eq. blinking of a 

lamp). If the mains-impedance Zmax <0.348 Ohm, such disturbances are not 

expected. (In case of need,you may contact your local supply authority for further 

information.

Immediately switch off the machine when:

    Excessive sparking of the carbon brushes and verticiliosis in the collector.

    Interruption of the mains plug, mains lead or mains lead damage.

    Defect switch Smoke or stench of scorched isolation

    هیچ یک از قطعات متحرك را لمس نکنید. 

   اطمینان یابید پیش از اینکه دستگاه روشن شود پوست بره با قطعه اي که قصد انجام کار بر روي آن 

را دارید تماس نداشته باشد. 

    بالفاصله پس از انجام کار، قطعه اي که بر روي آن کار میکردید را لمس نکنید. ممکن است داغ باشد. 

      هشدار: پس از آنکه دستگاه خاموش شد صفحه دیسک همچنان میچرخد.  

   در جائیکه ممکن است با سیم کشی داخلی و یا سیم ابزار تماسی حاصل شود در زمان کار با ابزار 

از سطوح عایق براي نگهداشتن آن استفاده کنید.  

   پیش از استفاده صفحه دیسک را از لحاظ داشتن هرگونه آسیب دیدگی بررسی کنید. هرگز از 

صفحاتی که داراي ترك و شکستگی هستند استفاده نکنید. 

  پیش از استفاده اجازه دهید که دستگاه براي مدت 30 ثانیه بدون بار کار کند. در صورت 

مشاهده هرگونه لرزش غیر طبیعی و یا هرگونه نقصی دستگاه را سریعا خاموش کنید و پیش از 

روشن کردن مجدد آن، به د قت صفحه و دستگاه را بازرسی کنید. 

    همواره از عینک ایمنی و گوشی صد اگیر استفاده کنید.

   اطمینــان حاصل کنیــد که صفحــات و ابـــزار نصب شــده با د ستـــورالعمـــل هــاي تولیــد کننـــده 

سازگار هستند.  

   بــراي ابزاري که باید با ســـوراخ رزوه د ار صفحه سازگار باشند اطمینان یابید که رزوه درون 

صفحه به حد کافی بلند است تا متناسب با طول میل شفت باشد.

   هنگام کار در شرایطی که گرد و خاك وجود دارد مطمئن شوید که منافذ تهویه تمیز و باز هستند. 

در شرایطی که ضروري است که این منافذ از گرد و خاك پاك شود ابتد ا ابزار را از منبع قدرت 

جد ا کرد ه (از اشیا غیر فلزي استفاده کنید) و از آسیب وارد کردن به قطعات د اخلی پرهیز کنید.

   در اثـر منبع قدرت ضعیف افت مختــصر ولتاژ می تواند در شروع کار تجهیزات د ید ه شود. این 

می تواند بر روي تجهیزات دیگر تاثیر بگذارد ( براي مثال چشمک زدن یک المپ). اگر مقاومت 

کمتر از 0.348 اهم باشد انتظار نمی رود که چنین اختالالتی رخ دهد ( در صورت نیاز، می توانید 

براي اطالعات بیشتر با اداره برق منطقه تماس بگیرید).

در صورت مشاهده موارد زیر سریعا دستگاه را خاموش کنید:
    

      وجود جرقه هــــاي بیش از حد در ذغـــال ها

      صد مه دیــــدن و یا جــدا شدن دو شاخه

      وجـــــود نقص در دکمــــه سوئیچ

      دود و یــــا بوي سوختــــــگی

! !

7



Manualدفترچه راهنما

8 8

Electrical safety

 When using electric machines always observe the safety regulations applicable in  

the country to reduce the risk of fire, electric shock and personal injury. Read the 

following safety instructions and also the enclosed safety instructions.   

   

     

Replacing cables or plugs

Immediately throw away old cables or plugs when they have been replaced by new 

ones. It is dangerous to insert the plug of a loose cable in the wall outlet.

Using extension cables

Only use an approved extension cable suitable for the power input of the machine. 

The minimum conductor size is 1.5 mm2. When using a cable reel always unwind the 

reel completely.

FAULTS

Should a fault occur, e.g. after wear of a part, please contact the service address on 

the manual. In the back of this manual you find an exploded view showing the parts 

that can be ordered.

ENVIRONMENT

To prevent damage during transport, the appliance is delivered in a solid packaging 

which consists largely of reusable material. Therefore please make use of options for 

recycling the packaging.

     WARRANTY

The warranty conditions can be found on the separately enclosed warranty card. 

The product and the user manual are subject to change.Specifications can be changed 

without further notice.

!

Faulty and/or discarded electrical o electronic apparatus

have to be collected at the appropriate recycling locations.

  

Your machine is double insulated; 
therefore no earthwire is required.

Always check that the powe
supply corresponds to the
voltage  on  the  rating plate.

ایمنی الکتریکی

به هنگام استفاده از ابزار برقی، به منظور کاهش خطر آتش سوزي، برق گرفتگی و جراحات فردي همواره به 

قوانین ایمنی قابل اجرا در کشور مراجعه کنید. دستورالعمل هاي ذکر شد ه و همچنین دستورات ایمنی 

پیوست شده را به د قت مطالعه کنید.

تعویض کابل ها و یا دوشاخه

کابل ها و دوشاخه هاي قدیمی تعویض شده با نمونه هاي جد ید را بالفاصله د ور بیند ازید. زیرا اتصال 

دوشاخه یک کابل شل به پریز خطرناك است.

استفاد ه از کابل هاي رابط

تنها از کابل هاي رابط تایید شده و مناسب با قدرت دستگاه استفاده کنید. حداقل سایز سیم باید 1.5 

میلیمتر مربع باشد. هنگام استفاده از کابل هاي حلقه شده همواره حلقه را کامال باز کنید.

عیوب

پس از وقوع یک نقص، لطفا با آدرس مرکز خد مات که دردفترچه راهنماي این محصول د رج گردیده است  

تماس بگیرید. در انتهاي این دفترچه راهنما شما می توانید نقشه انفجاري را ببینید که نشان دهنده قطعاتی 

است که می توانید سفارش  د هید.

محیط

براي جلوگیري از وقوع هرگونه آسیب طی حمل و نقل، د ستگاه د اخل یک بسته بندي محکم ارائه می شود 

که عمدتا از موادي تشکیل شده است که قابلیت استفاده مجدد دارند. بنابراین لطفا از گزینه هایی براي 

بازیافت بسته بندي استفاده کنید.

گارانتی 
شرایط گارانتی را می توانید بر روي کارت گارانتی مجزایی که وجود دارد مشاهد ه کنید.

د فترچه راهنماي کاربر و محصول ممکن است تغییر کنند و مشخصات نیز می توانند بدون اطالع قبلی تغییر 

کنند.

همواره اطمینان حاصل کنید که منبع
قدرت با ولتاژ ذکر شده بر روي لیبل

مطابقت داشته باشد.

این دستگاه عایق دوجد اره بوده و ازاین 
رو به سیم اتصال به زمین نیازي ندارد.

لوازم الکتریکی و یا الکترونیکی معیوب و دور انداخته شده 

باید د ر مکـــان هاي منــــاسب بازیافت جمــــع آوري شوند.
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 Output shaft

 Key4x13      

 Dust cup

 Screw M5x16

 Front cover

 Bearing 6201-RS

 ￠32retaining ring

 Big gear

 Oil gear

 Washer 

 Head capsule

 Self-lock pin spring

 Screw ST4.8*30

 Self-lock pin  

 Washer-on shaft

 Bearing 6001

 Middle cover

 Rotor

 Cage ring 

 Bearing 608

 Bearing bush

 Wind ring 

Stator 

 Housing body

 Screw ST4.2x70

  Brush cover 

  Carboon brush

  Brush holder 

   Ornament

   Right  handle 

   Screw BT4.2x16

  DGQ

   Speed controller

  Switch

  Tension disc

 Screw BT4.2x14

  Left handle

  Sheath

  Cable

  Curved stick

  ￠10flat washer

  Screw M10x20

   8x8 wrench

  Woolen wheel
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8
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واشر الستیکی بلبرینگ

کاور روي بالشتک                                   
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Electrical safety

 When using electric machines always observe the safety regulations applicable in  

the country to reduce the risk of fire, electric shock and personal injury. Read the 

following safety instructions and also the enclosed safety instructions.   

   

     

Replacing cables or plugs

Immediately throw away old cables or plugs when they have been replaced by new 

ones. It is dangerous to insert the plug of a loose cable in the wall outlet.

Using extension cables

Only use an approved extension cable suitable for the power input of the machine. 

The minimum conductor size is 1.5 mm2. When using a cable reel always unwind the 

reel completely.

FAULTS

Should a fault occur, e.g. after wear of a part, please contact the service address on 

the manual. In the back of this manual you find an exploded view showing the parts 

that can be ordered.

ENVIRONMENT

To prevent damage during transport, the appliance is delivered in a solid packaging 

which consists largely of reusable material. Therefore please make use of options for 

recycling the packaging.

     WARRANTY

The warranty conditions can be found on the separately enclosed warranty card. 

The product and the user manual are subject to change.Specifications can be changed 

without further notice.

!

Faulty and/or discarded electrical o electronic apparatus

have to be collected at the appropriate recycling locations.

  

Your machine is double insulated; 
therefore no earthwire is required.

Always check that the powe
supply corresponds to the
voltage  on  the  rating plate.

ایمنی الکتریکی

به هنگام استفاده از ابزار برقی، به منظور کاهش خطر آتش سوزي، برق گرفتگی و جراحات فردي همواره به 

قوانین ایمنی قابل اجرا در کشور مراجعه کنید. دستورالعمل هاي ذکر شد ه و همچنین دستورات ایمنی 

پیوست شده را به د قت مطالعه کنید.

تعویض کابل ها و یا دوشاخه

کابل ها و دوشاخه هاي قدیمی تعویض شده با نمونه هاي جد ید را بالفاصله د ور بیند ازید. زیرا اتصال 

دوشاخه یک کابل شل به پریز خطرناك است.

استفاد ه از کابل هاي رابط

تنها از کابل هاي رابط تایید شده و مناسب با قدرت دستگاه استفاده کنید. حداقل سایز سیم باید 1.5 

میلیمتر مربع باشد. هنگام استفاده از کابل هاي حلقه شده همواره حلقه را کامال باز کنید.

عیوب

پس از وقوع یک نقص، لطفا با آدرس مرکز خد مات که دردفترچه راهنماي این محصول د رج گردیده است  

تماس بگیرید. در انتهاي این دفترچه راهنما شما می توانید نقشه انفجاري را ببینید که نشان دهنده قطعاتی 

است که می توانید سفارش  د هید.

محیط

براي جلوگیري از وقوع هرگونه آسیب طی حمل و نقل، د ستگاه د اخل یک بسته بندي محکم ارائه می شود 

که عمدتا از موادي تشکیل شده است که قابلیت استفاده مجدد دارند. بنابراین لطفا از گزینه هایی براي 

بازیافت بسته بندي استفاده کنید.

گارانتی 
شرایط گارانتی را می توانید بر روي کارت گارانتی مجزایی که وجود دارد مشاهد ه کنید.

د فترچه راهنماي کاربر و محصول ممکن است تغییر کنند و مشخصات نیز می توانند بدون اطالع قبلی تغییر 

کنند.

همواره اطمینان حاصل کنید که منبع
قدرت با ولتاژ ذکر شده بر روي لیبل

مطابقت داشته باشد.

این دستگاه عایق دوجد اره بوده و ازاین 
رو به سیم اتصال به زمین نیازي ندارد.

لوازم الکتریکی و یا الکترونیکی معیوب و دور انداخته شده 

باید د ر مکـــان هاي منــــاسب بازیافت جمــــع آوري شوند.

دفترچه راهنما Manual
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    Do not touch any rotating parts.

  Make sure the wool bonnet is not contacting the workpiece before the machine is 

switched on.

    Do not touch the workpiece immediately after operation. It may be hot.

     Warning: The wheel still rotates after the machine has been switched off. 

  Hold the machine by the insulated grips when performing an operation where 

contact can be made with hidden wiring or its own cord.

   Before use, inspect the disc for any damage. Do not use discs which are crack-ed, 

ripped otherwise damaged.

    Before use, let the machine run idle for 30 seconds. Immediately switch off the 

machine in case of abnormal vibrations or occurrence of another defect.Carefully 

inspect the machine and disc before switching the machine on again.

    Always wear safety goggles and hearing protection.

    Ensure that mounted wheels and points are fitted in accordance with the 

manufacturer’s  instructions.

    For tools intended to be fitted with threaded hole wheel,ensure that the thread in the 

wheel is long enough to accept the spindle length.

    Ensure that ventilation openings are kept clear when working in dusty conditions. If 

it should become nessesary to clear dust, first disconnect the tool from the mains 

supply (use non metallic objects) and avoid damaging internal parts.

   Though poor conditions of the electrical mains, shortly voltage drops can appear 

when  starting the equipment. This can influence other equipment (eq. blinking of a 

lamp). If the mains-impedance Zmax <0.348 Ohm, such disturbances are not 

expected. (In case of need,you may contact your local supply authority for further 

information.

Immediately switch off the machine when:

    Excessive sparking of the carbon brushes and verticiliosis in the collector.

    Interruption of the mains plug, mains lead or mains lead damage.

    Defect switch Smoke or stench of scorched isolation

    هیچ یک از قطعات متحرك را لمس نکنید. 

   اطمینان یابید پیش از اینکه دستگاه روشن شود پوست بره با قطعه اي که قصد انجام کار بر روي آن 

را دارید تماس نداشته باشد. 

    بالفاصله پس از انجام کار، قطعه اي که بر روي آن کار میکردید را لمس نکنید. ممکن است داغ باشد. 

      هشدار: پس از آنکه دستگاه خاموش شد صفحه دیسک همچنان میچرخد.  

   در جائیکه ممکن است با سیم کشی داخلی و یا سیم ابزار تماسی حاصل شود در زمان کار با ابزار 

از سطوح عایق براي نگهداشتن آن استفاده کنید.  

   پیش از استفاده صفحه دیسک را از لحاظ داشتن هرگونه آسیب دیدگی بررسی کنید. هرگز از 

صفحاتی که داراي ترك و شکستگی هستند استفاده نکنید. 

  پیش از استفاده اجازه دهید که دستگاه براي مدت 30 ثانیه بدون بار کار کند. در صورت 

مشاهده هرگونه لرزش غیر طبیعی و یا هرگونه نقصی دستگاه را سریعا خاموش کنید و پیش از 

روشن کردن مجدد آن، به د قت صفحه و دستگاه را بازرسی کنید. 

    همواره از عینک ایمنی و گوشی صد اگیر استفاده کنید.

   اطمینــان حاصل کنیــد که صفحــات و ابـــزار نصب شــده با د ستـــورالعمـــل هــاي تولیــد کننـــده 

سازگار هستند.  

   بــراي ابزاري که باید با ســـوراخ رزوه د ار صفحه سازگار باشند اطمینان یابید که رزوه درون 

صفحه به حد کافی بلند است تا متناسب با طول میل شفت باشد.

   هنگام کار در شرایطی که گرد و خاك وجود دارد مطمئن شوید که منافذ تهویه تمیز و باز هستند. 

در شرایطی که ضروري است که این منافذ از گرد و خاك پاك شود ابتد ا ابزار را از منبع قدرت 

جد ا کرد ه (از اشیا غیر فلزي استفاده کنید) و از آسیب وارد کردن به قطعات د اخلی پرهیز کنید.

   در اثـر منبع قدرت ضعیف افت مختــصر ولتاژ می تواند در شروع کار تجهیزات د ید ه شود. این 

می تواند بر روي تجهیزات دیگر تاثیر بگذارد ( براي مثال چشمک زدن یک المپ). اگر مقاومت 

کمتر از 0.348 اهم باشد انتظار نمی رود که چنین اختالالتی رخ دهد ( در صورت نیاز، می توانید 

براي اطالعات بیشتر با اداره برق منطقه تماس بگیرید).

در صورت مشاهده موارد زیر سریعا دستگاه را خاموش کنید:
    

      وجود جرقه هــــاي بیش از حد در ذغـــال ها

      صد مه دیــــدن و یا جــدا شدن دو شاخه

      وجـــــود نقص در دکمــــه سوئیچ

      دود و یــــا بوي سوختــــــگی

! !
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Kickback and Related Warnings 

Kickback is a sudden reaction to a pinched or snagged rotating wheel, backing pad, 

brush or any other accessory.Pinching or snagging causes rapid stalling of the 

rotating accessory which in  turn causes the uncontrolled power tool to be forced in 

the direction opposite of  the accessory’s rotation at the point of the binding. For 

example, if an abrasive wheel is snagged or pinched by the workpiece, the edge of the 

wheel that is entering into the pinch point can dig into the surface away from the 

operator, depending on direction of the wheel’s movement at the point of pinching. 

Abrasive wheels may also break under these conditions. Kickback is the result of 

power tool misuse and/or incorrect operating procedures or conditions and can be 

avoided by taking proper precautions as given below.

   Maintain a firm grip on the power tool and position your body and arm to allow you to resist 

kickback forces. Always use auxiliary handle, if provided, for maximum control over 

kickbackor torque reaction during start-up. The operator can control torque reactions or 

kickback forces, if proper precautions are taken.

   Never place your hand near the rotating accessory. Accessory may kickback over your 

hand.

  Do not position your body in the area where power tool will move if kickback 

occurs.Kickback

    will propel the tool in direction opposite to the wheel’s movement at the point of snagging.

    Use special care when working corners, sharp edges etc. Avoid bouncing and snagging.

   the accessory. Corners, sharp edges or bouncing have a tendency to snag the rotating  

accessory and cause loss of control or kickback.

   Do not attach a saw chain woodcarving blade or toothed saw blade. Such blades create 

frequent kickback and loss of control.

Special safety instructions

   Check that the maximum speed indicated on the disc corresponds to the maximum 

speed of the machine. The speed of the machine must not exceed the value on the disc.

    Make sure that the dimensions of the disc correspond to the specifications of the 

machine.

   Make sure that the disc has been mounted and fastened properly. Do not use reducing 

rings or adapters to make the disc fit properly.

    Never use this machine single handed. Always use both hands to operate the machine.

گیرکردن صفحه و هشدارهاي مرتبط:
   ضربه ناگهانی عکس العمل مربوط به یک صفحه چرخان، پد پشتی، برس و یا لوازم جانبی دیگري 

است که گیر کرده است و گیر کردن قطعه چرخان منجر به توقف ناگهانی آن شده و باعث می شود 

به ابزار برقی در خالف جهت چرخش لوازم جانبی فشار وارد شود. براي مثال اگر صفحه تراش به 

قطعه اي که بر روي آن کار می کنید گیر کند. لبه صفحه در جایی که گیر کرده است می تواند باعث 

کنده شدن سطح مواد شده و باعث در رفتن و پرت شدن صقحه شود. با توجه به جهت حرکت 

صفحه در نقطه گیر کردن، صفحه ممکن است به سمت کاربر و یا دور از کاربر پرتاب شود و یا 

ممکن است تحت این شرایط بشکند. گیرکردن نتیجه استفاده نادرست از ابزار برقی و پروسه 

عملیاتی و شرایط ناصحیح است که می تواند از طریق به کار بستن موارد احتیاطی که در زیر ذکر 

شده است از وقوع آنها اجتناب کرد.

   دسته ابزار برقی را نگه دارید و حالت بدن و بازوي خود را طوري قرار دهید که به شما این 

اجازه را بدهد که بتوانید در برابر فشار وارده مقاومت کنید. در صورت امکان براي حداکثر 

کنترل از دسته جانبی استفاده کنید. اپراتور می تواند عکس العمل هاي نیروي وارد شده را در 

صورت استفاده صحیح از موارد احتیاطی ذکر شده کنترل کند. 

   هرگز دست خود را نزدیک لوازم جانبی چرخان قرار ندهید. قطعه ممکن است در صورت در 

رفتن به دست شما برخورد کند. 

   بدن خود را در محدوده اي که در صورت گیرکردن صفحه، ابزار به آن سمت می رود قرار 

ندهید. این حالت ممکن است ابزار را در خالف جهت حرکت چرخ در نقطه اي که گیر کرده است 

پرتاب کند. 

   در زمان کار بر روي لبه هاي تیز و گوشه ها بسیار دقت کنید. از پرش و گیر کردن لوازم جانبی 

پرهیز کنید. گوشه ها و لبه هاي تیز می توانند باعث گیر کردن لوازم جانبی شده و منجر به از 

دست رفتن کنترل ابزار شوند.

   هرگز از تیغه ابزارکنده کاري و تیغه اره دندانه دار استفاده نکنید. چنین تیغه هایی منجر به 

گیر کردن مکرر و عدم کنترل دستگاه می شوند.

دستورالعمل هاي ایمنی ویژه 

   اطمینان یابید که حداکثر سرعت در نظر گرفته شده براي دیسک با حداکثر سرعت دستگاه 

مطابقت دارد و سرعت دستگاه نباید از مقدار سرعت دیسک تجاوز کند.

    اطمینان حاصل کنید که ابعاد صفحه دیسک با مشخصات دستگاه مطابقت دارد. 

   اطمینان یابید که صفحه به درستی بر روي دستگاه جاي گرفته و محکم شده است. از حلقه هاي 

کاهش دهنده و یا آداپتور براي نصب صفحه بر روي دستگاه استفاده نکنید. 

 هرگز از این دستگاه با یک دسته استفاده نکنید.همواره از دو دست براي استفاده و نگه داشتن 

ماشین استفاده کنید.  

6 6
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   Position the cord clear of the spinning accessory. If you lose control, the cord may be 

cut or snagged and your hand or arm may be pulled into the spinning accessory.

   Never lay the power tool down until the accessory has come to a complete stop.The 

spinning accessory may grab the surface and pull the power tool out of your control.

   Do not run the power tool while carrying it at your side. Accidental contact with the 

spinning accessory could snag your clothing, pulling the accessory into your body.

   Regularly clean the power tool’s air vents. The motor’s fan will draw the dust inside 

the  housing and excessive accumulation of powdered metal may cause electrical 

hazards

   Do not operate the power tool near flammable materials.Sparks could ignite these  

materials.

  Do not use accessories that require liquid coolants. Using water or other liquid 

coolants may result in electrocution or shock.

   سیم را به د ور از لوازم جانبی چرخان قرار د هید. در صورت از د ست د اد ن کنترل سیم ممکن 

است قطع شود و یا گیر کند و دست و یا بازوي شما ممکن است به داخل قطعات چرخان کشیده 

شود.    

  هرگــز تا زمانیکه لوازم جانبی به طور کامــل از حرکت بازنایستـــاده است ابــــزار را زمین 

نگذارید.قطعه چرخان ممکن   است به سطح گیر کند و کنترل ابزار را از دست شما خارج کند.

   زمانیکه ابزار را در کنار خود حمل می کنید هرگز آن را روشن نکنید، تماس تصادفی با لوازم 
چرخان ممکن است منجر به گیر کردن به لباس شما شود و ابزار را به سمت بدن شما بکشد.

  به طور مرتب د ریچه هاي هواکش ابزار برقی را تمیز کنید. فن موتور گرد و خاك را به د اخل 

محفظه می کشد و تجمع بیش از حد ذرات ریز فلز ممکن است منجر به بروز خطرات الکتریکی 

شود.

  از ابزار برقی نزد یک مواد اشتعال زا استفاد ه نکنید. جرقه هاي تولید شد ه ممکن است موجب 

آتش گرفتن  این مواد شوند.

  ازلوازم جانبی که نیاز به مواد سرد کنند مایع د ارند استفاد ه نکنید. استفاد ه از آب و یا د یگر 

مایع هاي خنک کنند ه ممکن است منجر به شوك و یا برق گرفتگی شود.

5



Manualدفترچه راهنما

4 4

  لوازم جانبی که به طور ویژه توسط تولید کننده ابزار طراحی نشده و یا توصیه نشده است 

استفاده نکنید. تنها به این دلیل که لوازم جانبی می توانند به دستگاه متصل شوند، نمی توان 

استفاده و عملکرد ایمن آنها را تضمین کرد.

   سرعت در نظر گرفته شده براي لوازم جانبی باید حداقل برابر با حداکثر سرعت مشخص شده 

براي ابزارباشد. لوازم جانبی که سریعتر کار می کنند ممکن است شکسته و به اطراف پرتاب 

شوند. 

   قطر خارجی و ضخامت لوازم جانبی شما باید در دامنه ظرفیت در نظر گرفته شده براي ابزار 

برقی باشد.لوازم با سایز نادرست نمی تواند به خوبی کنترل و یا حفاظت شود. 

   سایز صفحه ها، مهره ها ، پد ها و هرگونه لوازم جانبی د یگر باید به د رستی با سایز میل شفت 

ابزار برقی مطابقت داشته باشد. لوازم جانبی با حفره هایی که با د هانه سخت افزار ابزار برقی 

مطابقت ندارد ممکن است از باالنس خارج شود و لرزش بیش از حد د اشته باشد و منجر به از د 

ست رفتن کنترل می شود.

   از لوازم جانبی آسیب د ید ه استفاد ه نکنید. قبل از هر بار استفاد ه لوازم جانبی از قبیل صفحه 

هاي آلومینیومی را از نظر ترك و یا تراشه و پد هاي پشتی را از لحاظ ند اشتن ترك، پارگی و 

پوسید گی بیش از حد، برس سیمی را از نظر سیم هاي ترك خورد ه  و شل شد ه بررسی کنید. اگر 

ابزار برقی و لوازم جانبی قبال سقوط کرد ه اند آنها را قبل ازاستفاد ه از نظر آسیب هاي احتمالی 

بررسی کنید و یا لوازم جانبی فاقد آسیب را نصب کنید. پس از بررسی و  نصب  لوازم جانبی، 

خود و د یگران را د ور از لوازم چرخان نگه د ارید و به مد ت یک د قیقه ابزار را د ر ماکزیمم 

سرعت د ر حالت آزاد استفاد ه کنید، لوازم صد مه د ید ه به طور طبیعی طی این تست شکسته و 

از هم جد ا می شوند.

   از تجهیزات حفاظتی فرد ي استفاد ه کنید. با توجه به کاربرد ابزار از ماسک صورت، عینک هاي 

ایمنی و یا عینکهاي حفاظ د ار استفاد ه کنید. همواره از ماسک ضد گرد و غبار، گوشی صد اگیر، د 

ستکش و یا پیش بند مناسب که قابلیت متوقف کرد ن تراشه هاي کوچک و یا تکه هاي شکسته 

قطعه اي که بر روي آن کار می کنید را د اشته باشد. تجهیزات محافظ چشم باید توانایی مقابله با 

تراشه هاي پرتاب شد ه طی عملیات مختلف را د اشته باشد. ماسک ضد گرد و غباري که استفاد  ه 

می کنید باید قاد ر به فیلتر کرد ن ذرات تولید شد ه از عملکرد شما را د اشته باشد. قرار گرفتن 

طوالنی مد ت در معرض سر و صد اي زیاد ممکن است منجر به از د ست د اد ن شنوایی شود.

   اطرافیان را د ر یک فاصله ایمن از محل کار نگه د ارید. هر کسی که وارد محد ود ه کاري می 

شود باید از تجهیزات حفاظت فرد ي استفاد ه کند. تکه هاي قطعه اي که بر روي آن کار می کنید و 

یا لوازم جانبی شکسته ممکن است پرتاب شود و باعث ایجاد جراحت د ر خارج از محد ود ه کاري 

شود.

    Do not use accessories which are not specifically designed and 

recommended by the tool manufacturer. Just because the accessory can be 

attached to your power tool, it does not  assure safe operation.

   The rated speed of the accessory must be at least equal to the maximum 

speed marked on the power tool. Accessories running faster than their rated 

speed can break and fly apart.

   The outside diameter and the thickness of your accessory must be within 

the capacity rating of your power tool. Incorrectly sized accessories cannot 

be adequately guarded or controlled.

   The arbour size of wheels, flanges, backing pads or any other accessory must 

properly fit the spindle of the power tool. Accessories with arbour holes that do not 

match the mounting hardware of the power tool will run out of balance, vibrate 

excessively and may cause loss of  control.

   Do not use a damaged accessory. Before each use inspect the accessory such as 

abrasive  wheels for chips and cracks, backing pad for cracks, tear or excess wear, 

wire brush for loose  or cracked wires. If power tool or accessory is dropped, inspect 

for damage or install an undamaged accessory. After inspecting and installing an 

accessory, position yourself and

bystanders away from the plane of the rotating accessory and run the power tool at 

maximum no-load speed for one minute.Damaged accessories will normally break 

apart during this test time.

  Wear personal protective equipment.Depending on application, use face shield, 

safety goggles or safety glasses.As appropriate, wear dust mask, hearing protectors, 

gloves and workshop apron capable of stopping smallabrasive or workpiece 

fragments.The eye protection must be capable of stopping flying debris generated by 

various operations. The dust mask or respirator must be capable of filtrating particles 

generated by your operation. Prolonged exposure to high intensity noise may cause 

hearing loss.

   Keep bystanders a safe distance away from work area. Anyone entering the work 

area must wear personal protective equipment. Fragments of workpiece or of a 

broken accessory may fly away and cause injury beyond immediate area of operation.
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   Position the cord clear of the spinning accessory. If you lose control, the cord may be 

cut or snagged and your hand or arm may be pulled into the spinning accessory.

   Never lay the power tool down until the accessory has come to a complete stop.The 

spinning accessory may grab the surface and pull the power tool out of your control.

   Do not run the power tool while carrying it at your side. Accidental contact with the 

spinning accessory could snag your clothing, pulling the accessory into your body.

   Regularly clean the power tool’s air vents. The motor’s fan will draw the dust inside 

the  housing and excessive accumulation of powdered metal may cause electrical 

hazards

   Do not operate the power tool near flammable materials.Sparks could ignite these  

materials.

  Do not use accessories that require liquid coolants. Using water or other liquid 

coolants may result in electrocution or shock.

   سیم را به د ور از لوازم جانبی چرخان قرار د هید. در صورت از د ست د اد ن کنترل سیم ممکن 

است قطع شود و یا گیر کند و دست و یا بازوي شما ممکن است به داخل قطعات چرخان کشیده 

شود.    

  هرگــز تا زمانیکه لوازم جانبی به طور کامــل از حرکت بازنایستـــاده است ابــــزار را زمین 

نگذارید.قطعه چرخان ممکن   است به سطح گیر کند و کنترل ابزار را از دست شما خارج کند.

   زمانیکه ابزار را در کنار خود حمل می کنید هرگز آن را روشن نکنید، تماس تصادفی با لوازم 
چرخان ممکن است منجر به گیر کردن به لباس شما شود و ابزار را به سمت بدن شما بکشد.

  به طور مرتب د ریچه هاي هواکش ابزار برقی را تمیز کنید. فن موتور گرد و خاك را به د اخل 

محفظه می کشد و تجمع بیش از حد ذرات ریز فلز ممکن است منجر به بروز خطرات الکتریکی 

شود.

  از ابزار برقی نزد یک مواد اشتعال زا استفاد ه نکنید. جرقه هاي تولید شد ه ممکن است موجب 

آتش گرفتن  این مواد شوند.

  ازلوازم جانبی که نیاز به مواد سرد کنند مایع د ارند استفاد ه نکنید. استفاد ه از آب و یا د یگر 

مایع هاي خنک کنند ه ممکن است منجر به شوك و یا برق گرفتگی شود.
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پیش از استفاده از این دستگاه، دفترچه راهنماي کاربر را به دقت مطالعه نمایید. اطمینان یابید 

که با نحوه کار ماشین و چگونگی استفاده از آن آشنا هستید. براي نگهداري از دستگاه باید مطابق 

دستورالعمل ها عمل شود و مطمئن شوید که ماشین به درستی کار می کند. این دفترچه راهنماي 

کاربر و دیگر مدارك همراه را نزد خود حفظ کنید

 

.

تعاریف عالئم  در این دفترچه
دستورالعمل هاي ایمنی 

     هشدارهاي ایمنی مربوط به عملکردهاي پولیش

  این ابزار برقی می تواند به عنوان ابزار سنباده زنی و پولیش استفاده شود. تمامی هشدارها، 

دستورالعمل ها و مشخصاتی که براي این ابزار ارائه شده است را به دقت بخوانید. عدم رعایت 

دستورات لیست شــده در زیر می تواند منجــــر به برق گرفتگی، آتش سوزي و یا جراحــــات 

جدي شود. 

 
  عملیاتی مانند سنگ زنی ، برس سیمی و یا برش نباید با این ابزار انجام شوند.انجام عملیاتی که 

دستگاه براي آن طراحی نشده است ممکن است خطر آفرین بوده و منجر به جرات فردي شود.
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Read this operators guide carefully,before using the machine. Ensure that you know 

how the machine works, and how it should be operated. Maintai  the machine in 

accordance with the instructions, and make certain that the machine functions 

correctly.Keep this operator’s guide and other enclosed documentation with the 

machine

.

SAFETY INSTRUCTIONS

 

  

  

     

     Safety Warnings Common for Polish Operation:

    This power tool is intended to function as a sander and polisher. Read all safety 

warnings, instructions, illustrations and specifications provided with this power tool. 

Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or 

serious injury.

   Operations such as grinding, or cutting-off are not recommended to be 

performed with this power tool. Operations for which the power tool was not 

designed may create a hazard and cause personal injury.

خطـر آسیب فــــردي، مرگ و یا صــــدمه 

به دستگـاه درصــــورت نادیـــده گرفتن

 دستورالعمل هاي موجود دراین دفترچه 

نشان دهنده خطر برق گرفتگی،درصورت

آسیب رسیدن بـه سیم و یا طی تعمیـر و 

نگهداري سریعا دوشاخه را از پریز خارج کنید.

از عینک محافظ و گوشی
 صداگیر استفاده کنید.

از دستکش هاي ایمنی
استفــــاده کنیـــــد.

        کنترل سرعت متغیر

از قفل میل شفت تنها در

حالت توقف استفاده کنید.

        

اطرافیـــــان را دور نگــــه داریـــد.

!
!

Explanation of the symbols Denotes risk
of personal injury, loss of lifeor damage to 
the machine in case of nonobservance 
of the instructions in this manual.

Indicates electrical shock hazard.Immediately
unplug the plug from themains electricity in
the case that the cord gets damaged and
during maintenance.

Use spindle lock only in 
stand still mode.

      Keep bystanders away.      Variable speed control

      Wear protective gloves
Wear ear and eye

 protection.
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خدمــات پس از فــروش زیمبرگ
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