HASZNÁLATI UTASÍTÁS
LEVEGŐS EGYENESCSISZOLÓHOZ
Üzembe helyezés előtt kérjük, hogy a használati utasítást olvassa el! Amennyiben ezt nem teszi vagy
nem érti , a készüléket ne helyezze üzembe!
Beállítás és üzemeltetés
1, Új szerszámok kenése: Mielőtt a készüléket a levegőcsatlakozóhoz csatlakoztatja 5 csepp Karnasch
hidraulikaolajat” (ART 60.1300) cseppentsen a csőbe.
2, Ezt a készüléket egy karbantartó egységgel együtt kell üzemeltetni, amelyet a készülékhez három
méteren belül kell felállítani.
3, Csak a készülékhez használható szerszámokat használjon.
4, A csiszolószerszámok felhasználásakor a legnagyobb távolság a szerszám hátoldala és a szerszám
befogás között max 10 mm lehet. Amennyiben ez a távolság nagyobb a szerszám megengedett
fordulatszáma csökken.
5, A csiszoló és maró szerszámok befogásakor figyeljen arra, hogy a befogott minimális szárhossz ne
legyen kevesebb 10mm-nél.
6, Rosszul befogott vagy sérült szerszámot ne használjon mivel ez túlzott vibrációhoz vezethet.
Az 1-es és a 2-es pont a KA 1000 típus esetére nem vonatkozik

Üzembentartás
1, A levegőcsöveket rendszeres időközönként át kell vizsgálni. A sérült csöveket ki kell cserélni.
2, Az olajzó (karbantartó) egységet rendszeresen ellenőrizni kell. Szükség esetén olajjal fel kell tölteni.
3, Biztosítani kell, hogy a gép típusmegnevezése látható állapotban maradjon.
4, Az üzemeltetési és biztonsági feliratokat minden készülékhez biztosítani kell.
Bármely más nem eredeti Karnasch alkatrész alkalmazása minden garanciát megszakít.
Olvassa el a készülékhez mellékelt biztonsági adatalpot!

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
EGYENESCSISZOLÓHOZ

1, Ellenőrizze a gép fordulatszámát. Ennek nem szabad a szerszám megadott fordulatszámát
túllépnie.
2, Vágótárcsát, nútoló és polírozó szármarót nem szabad a készülékkel használni.
3, A szár és a befogó átmérőnek egyeznie kell.
4, Biztosítani kell, hogy az üzemi nyomás ne haladja meg a 6,3 bar nyomást. Alkalmazzon
nyomásszabályzót.
5, Személyi védőfelszerelés használata szükséges. ( védőszemüveg, arcvédő, fülvédő, kesztű)
6, Laza öltözetet és hosszú hajat a készüléktől távol kell tartani.
7, Figyelem! A készülék kikapcsolása után se érjen a szerszámhoz, ameddig az forog.
8, Szerszámcsere ill. a levegőcsatlakozás leválasztása előtt a levegőt zárja el.
9, A gépnek robbanásveszélyes helyen nem szabad működnie.

