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Norādījumi lietošanas instrukcijai

Simboli

Brīdinājums par elektrisko spriegumu
Šis simbols norāda, ka elektriskā sprieguma dēļ pastāv
dzīvības un veselības apdraudējums.

Brīdinājums par asu priekšmetu
Šis simbols norāda, ka asu priekšmetu dēļ pastāv
dzīvības un veselības apdraudējums.

Brīdinājms par iespējamām roku traumām
Šis simbols norāda, ka roku traumu dēļ pastāv dzīvības
un veselības apdraudējums.

Brīdinājums
Šis signālvārds apzīmē vidējas pakāpes apdraudējumu;
ja tas netiek novērsts, var rasties nāvējoši vai smagi
savainojumi.

Uzmanību
Šis signālvārds apzīmē zemas pakāpes apdraudējumu;
ja tas netiek novērsts, var rasties nelieli vai vidēji
smagi savainojumi.

Norāde
Šis signālvārds apzīmē svarīgu informāciju (piemēram,
par materiālu bojājumiem), bet ne apdraudējumu.

Informācija
Norādes ar šo simbolu palīdz ātri un droši veikt
darbības.

Ievērojiet norādījumus
Norādes ar šo simbolu informē, ka jāievēro
ekspluatācijas instrukcija.

Nēsāt dzirdes aizsarglīdzekļus
Norādes ar šo simbolu informē, ka jāizmanto dzirdes
aizsarglīdzekļi.

Nēsāt aizsargbrilles
Norādes ar šo simbolu informē, ka jāizmanto acu
aizsarglīdzekļi.

Lietojiet aizsargmasku
Norādes ar šo simbolu informē, ka jāizmanto
aizsargmaska.

Nēsājiet aizsargapģērbu
Norādes ar šo simbolu informē, ka jāizmanto
aizsargapģērbs.

Lietojiet aizsargcimdus
Norādes ar šo simbolu informē, ka jāizmanto
aizsargcimdi.

Brīdinājums par bojātām slīpripām!
Norādes ar šo simbolu informē, ka nedrīkst izmantot
bojātas slīpripas.

Ekspluatācijas instrukcijas visjaunāko versiju varat lejupielādēt
šajā vietnē:

PBGS 10-120

https://hub.trotec.com/?id=46396
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Drošība

Vispārīgi drošības norādījumi elektroinstrumentiem

Brīdinājums
Izlasiet visus šim elektroinstrumentam paredzētos
drošības norādījumus, norādes, tehniskos datus un
izpētiet attēlus.
Neatbilstība norādēm var izraisīt elektrotraumas,
apdegumus vai citus smagus savainojumus.
Saglabājiet visus drošības norādījumus un norādes
turpmākai atsaucei.

Drošības norādījumos izmantotais jēdziens “Elektroinstruments”
attiecas gan uz elektroinstrumentiem, kas tiek darbināti ar
strāvu (ar elektrības vadu), gan uz elektroinstrumentiem, kas
tiek darbināti ar akumulatoru (bez elektrības vada).

Vispārīgi drošības norādījumi elektroinstrumentiem
– drošība darba vietā

• Gādājiet, lai darba vieta būtu tīra un labi apgaismota.
Nekārtīgas vai neapgaismotas darba vietas dēļ var rasties
negadījumi.

• Nestrādājiet ar elektroinstrumentiem
sprādzienbīstamā vidē, kurā atrodas degoši šķidrumi,
gāzes vai putekļi. Elektroinstrumenti rada dzirksteles, kas
var aizdedzināt putekļus vai tvaikus.

• Elektroinstrumentu izmantošanas laikā neļaujiet
tuvumā uzturēties bērniem un citām personām.
Uzmanības novēršanas gadījumā varat zaudēt kontroli pār
elektroinstrumentu

Vispārīgi drošības norādījumi
elektroinstrumentiem — elektrodrošība

• Elektroinstrumenta strāvas kontaktdakšai ir jāsader ar
rozeti. Kontaktdakšu nekādā veidā nedrīkst pārveidot.
Elektroinstrumentiem, kuriem ir aizsargzemējums,
neizmantojiet kontaktdakšu adapterus. Izmantojot
nemainītas kontaktdakšas un piemērotas rozetes, tiek
samazināts strāvas trieciena risks.

• Izvairieties no saskares ar zemētām virsmām,
piemēram, caurulēm, radiatoriem, plītīm un
ledusskapjiem. Ja jūsu ķermenis ir zemēts, pastāv
paaugstināts strāvas trieciena risks.

• Elektroinstruments nedrīkst nokļūt lietū vai mitrumā.
Ūdens iekļūšana elektroinstrumentā paaugstina strāvas
trieciena risku.

• Neizmantojiet elektrības vadu neparedzētiem
mērķiem, piemēram, elektroinstrumenta nešanai,
uzkāršanai vai kontaktdakšas izvilkšanai no rozetes.
Nepakļaujiet elektrības vadu karstumam, saskarei ar
eļļu, asām malām vai kustīgām daļām. Bojāti vai
savērpušies elektrības vadi paaugstina strāvas trieciena
risku.

• Ja strādājat ar elektroinstrumentu ārpus telpām,
izmantojiet tikai tādu pagarinātāju, kas piemērots
darbam ārpus telpām. Izmantojot āram paredzētu
pagarinātāju, samazinās strāvas trieciena risks.

• Ja elektroinstruments jāizmanto mitrā vidē, lietojiet
noplūdes strāvas aizsargslēdzi. Izmantojot noplūdes
strāvas aizsargslēdzi, samazinās strāvas trieciena risks.

Vispārīgi drošības norādījumi elektroinstrumentiem
– personu drošība

• Esiet piesardzīgs, apdomājiet savas darbības un
saprātīgi darbojieties ar elektroinstrumentu.
Neizmantojiet elektroinstrumentus, ja esat noguris vai
narkotisko vielu, alkohola vai medikamentu ietekmē.
Viens neuzmanības mirklis, lietojot elektroinstrumentus,
var radīt smagus savainojumus.

• Nēsājiet individuālos aizsardzības līdzekļus un
vienmēr nēsājiet aizsargbrilles. Individuālo aizsardzības
līdzekļu, piemēram, putekļu maskas, neslīdošu
aizsargapavu, ķiveres vai dzirdes aizsarglīdzekļu nēsāšana
(atkarībā no elektroinstrumenta veida un lietojuma)
samazina savainojumu gūšanas risku.

• Izvairieties no nejaušas ieslēgšanas. Pārliecinieties,
vai elektroinstruments ir izslēgts, pirms pievienojat to
strāvas padevei un/vai akumulatoram, paceļat vai
pārvietojat to. Ja elektroinstrumenta nešanas laikā pirksts
atrodas uz slēdža vai elektroinstruments ir ieslēgts, kad tas
tiek pievienots strāvas padevei, var rasties negadījumi.

• Noņemiet regulēšanas instrumentus vai uzgriežņu
atslēgas, pirms ieslēdzat elektroinstrumentu.
Instruments vai atslēga, kas atrodas elektroinstrumenta
rotējošā daļā, var radīt savainojumus.

• Izvairieties no nedabiskas ķermeņa pozas. Ieņemiet
stabilu pozīciju un vienmēr saglabājiet līdzsvaru.
Tādējādi varēsiet labāk kontrolēt elektroinstrumentu
negaidītās situācijās.
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• Nēsājiet piemērotu apģērbu. Nenēsājiet platu apģērbu
vai rotaslietas. Neļaujiet matiem un apģērbam
saskarties ar kustīgām daļām. Brīvs apģērbs, rotaslietas
vai gari mati var tikt ierauti kustīgās daļās.

• Neradiet sev viltus drošības sajūtu un neignorējiet
elektroinstrumentu lietošanas drošības noteikumus,
pat ja elektroinstrumentu esat lietojis jau vairākkārt.
Neuzmanīga rīcība var vienā mirklī izraisīt smagas
traumas.

Vispārīgi drošības norādījumi elektroinstrumentiem
– elektroinstrumenta izmantošana un uzturēšana

• Nepārslogojiet elektroinstrumentu. Izmantojiet savam
darbam paredzēto elektroinstrumentu. Ar piemērotu
elektroinstrumentu attiecīgajā jaudas diapazonā jūs
strādāsiet labāk un drošāk.

• Neizmantojiet elektroinstrumentu, kura slēdzis ir
bojāts. Elektroinstruments, kuru vairs nevar ieslēgt vai
izslēgt, ir bīstams, un tas ir jāremontē.

• Izņemiet kontaktdakšu no rozetes un/vai izņemiet
noņemamo akumulatoru, pirms regulējat ierīci, maināt
instrumentā ievietojamos piederumus vai noliekat
elektroinstrumentu glabāšanā. Šie piesardzības
pasākumi novērš nejaušu elektroinstrumenta ieslēgšanu.

• Neizmantotos elektroinstrumentus uzglabājiet bērniem
nepieejamā vietā. Neļaujiet elektroinstrumentu
izmantot personām, kuras ar to nav iepazinušās vai
nav izlasījušas šos norādījumus. Elektroinstrumenti ir
bīstami, ja tos izmanto nepieredzējušas personas.

• Rūpīgi kopiet elektroinstrumentu un tajā ievietojamos
piederumus. Pārbaudiet, vai kustīgās daļas darbojas
bez problēmām un nav iesprūdušas, vai daļas nav
salūzušas vai bojātas tā, ka tiek ietekmēta
elektroinstrumenta funkcionalitāte. Bojātās daļas
pirms elektroinstrumenta izmantošanas ir
jāsaremontē. Daudzi negadījumi rodas slikti veiktas
elektroinstrumentu apkopes dēļ.

•  Griešanas instrumentiem jābūt asiem un tīriem. Rūpīgi
kopti griešanas instrumenti ar asām malām retāk iesprūst,
un tos ir vieglāk vadīt.

• Izmantojiet elektroinstrumentu, ievietojamos
piederumus, uzgaļus utt. atbilstoši šiem norādījumiem.
Ievērojiet darba noteikumus un uzdevumu. Ja
elektroinstrumenti tiek izmantoti neparedzētiem mērķiem,
var rasties bīstamas situācijas.

• Rokturim un roktura virsmai ir jābūt sausai, tīrai un
bez eļļas un smērvielas traipiem. Ja rokturis un roktura
virsma ir slidena, elektroinstrumentu nevar droši izmantot
un kontrolēt neparedzamās situācijās.

Vispārīgi drošības norādījumi
elektroinstrumentiem — apkope

• Elektroinstrumentu remontu uzticiet tikai kvalificētam
speciālistam un izmantojiet tikai oriģinālās rezerves
daļas. Tādējādi tiek saglabāts elektroinstrumenta drošības
līmenis.

Drošības norādījumi galda slīpmašīnām

• Neizmantojiet bojātus izmantojamos instrumentus.
Pirms katras izmantojamo instrumentu, piemēram,
slīpripu, lietošanas, pārbaudiet, vai nav atskabargu un
plaisu un vai stiepļu sukām nav vaļīgu vai nolauztu
stiepļu. Kad esat pārbaudījis un noregulējis
izmantojamo instrumentu, uzturieties ārpus rotējoša
izmantojamā instrumenta plaknes, gādājiet, lai tur
neuzturētos citas personas, un ļaujiet ierīcei 1 min
darboties ar maksimālo apgriezienu skaitu. Bojāti
izmantojamie instrumenti parasti salūzt šīs pārbaudes
laikā.

• Izmantojiet tikai slīpripas ar attiecīgi tādu pašu vai
lielāku apgriezienu skaitu nekā ierīces tukšgaitas
apgriezienu skaits. Neizmantojiet bojātas slīpripas.
Nomainot disku, pārbaudiet to, darbinot vismaz 1 minūti.
Nekavējoties izslēdziet instrumentu, ja slīpripa nekustas
simetriski, ja rodas ievērojamas vibrācijas vai dzirdami
neparasti trokšņi.

• Nelietojiet ierīci bez aizsargpārsega/ dzirksteļu
aizsarga.

• Neizmantojiet samazināšanas ieliktņus vai adapteri, lai
uzstādītu slīpripas ar lielu atveri.

• Neizmantojiet ierīcē zāģa asmeņus izmantojamā
instrumenta aizstāšanai.

• Neizmantojiet samazināšanas ieliktņus vai adapteri, lai
uzstādītu slīpripas ar lielu atveri.

• Izmantojamā instrumenta pieļaujamajam apgriezienu
skaitam jābūt vismaz tikpat lielam kā uz
elektroinstrumenta norādītajam maksimālajam
apgriezienu skaitam. Piederumi, kas griežas ātrāk kā
pieļaujams, var salūzt un aizlidot pa gaisu.

• Ņemiet vērā, ka stiepļu sukas arī parastas lietošanas
laikā zaudē stieples gabaliņus. Nepārslogojiet stieples
ar pārāk lielu uzspiedienu. Lidojoši drāts gabali viegli var
izspiesties cauri plānam apģērbam un/vai ādai.

• Neslīpējiet ar slīpripu sānu virsmām. Slīpējot uz sānu
virsmām, slīpripas var saplaisāt un sadalīties gabalos.
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Kopēji drošības norādījumi slīpēšanai, griešanai,
pulēšanai, slīpēšanai ar smilšpapīru un darbam ar
stiepļu suku

• Nelietojiet piederumus, kurus ražotājs nav speciāli
paredzējis un neiesaka šim elektroinstrumentam. Tikai
tas, ka varat piestiprināt piederumus elektroinstrumentam,
negarantē drošu izmantošanu.

• Izmantojamā instrumenta pieļaujamajam apgriezienu
skaitam jābūt vismaz tikpat lielam kā uz
elektroinstrumenta norādītajam maksimālajam
apgriezienu skaitam. Piederumi, kas griežas ātrāk kā
pieļaujams, var salūzt un aizlidot pa gaisu.

• Izmantojamā instrumenta ārējam diametram un
biezumam jāatbilst elektroinstrumenta izmēru
priekšrakstiem. Nepareizi izmērīti izmantojamie
instrumenti nevar tikt pienācīgi nosegti vai kontrolēti.

• Slīpēšanas diskiem, slīpēšanas veltņiem vai citiem
piederumiem ir precīzi atbilstošiem elektroinstrumenta
slīpēšanas vārpstā vai spriegošanas ietvarā.
Izmantojamie instrumenti, kas precīzi neatbilst
elektroinstrumenta stiprinājumam, griežas nevienmērīgi,
ļoti stipri vibrē un var izraisīt kontroles zaudēšanu.

• Uz serdeņa uzmontēti diski, slīpēšanas cilindri,
griezējinstrumenti vai citi piederumi ir pilnībā jāievieto
spriegošanas ietvarā vai spriegošanas patronā.
"Izvirzījumam" vai atsegtajai serdeņa daļai starp
slīpētāju un spriegošanas ietvaru vai spriegošanas
patronu jābūt minimālai. Ja serdenis nav pietiekami
nospriegots vai slīpētājs ir pārāk izvirzīts uz āru,
izmantojamais instruments var atdalīties un tikt izmests ar
lielu ātrumu.

• Neizmantojiet bojātus izmantojamos instrumentus.
Pirms katras izmantojamo instrumentu lietošanas,
pārbaudiet vai slīpēšanas diskiem nav atskabargas un
plaisas, vai slīpēšanas veltņiem nav plaisu, nodiluma
vai stipra nolietojuma, vai stiepļu sukām nav vaļīgu vai
nolauztu stiepļu. Ja elektroinstruments vai
izmantojamais instruments nokrīt zemē, pārbaudiet,
vai tas nav bojāts, vai izmantojiet nebojātu
izmantojamo instrumentu. Kad esat pārbaudījuši un
iestatījuši izmantojamo instrumentu, kopā ar apkārt
esošajām personām atrodieties ārpus rotējošā
izmantojamā instrumenta līmeņa, un ļaujiet ierīcei
vienu minūti darboties ar maksimālo apgriezienu
skaitu. Bojāti izmantojamie instrumenti parasti salūzt šajā
testa laikā.

• Nēsājiet personīgos aizsardzības līdzekļus. Izmantojiet
pēc pielietojuma pilnu sejas aizsegu, acu aizsegu vai
aizsargbrilles. Ciktāl nepieciešams, valkājiet putekļu
masku, dzirdes aizsarglīdzekļus, aizsargcimdus vai
speciālu priekšautu, kas neļaus sīkajām slīpēšanas un
materiālu daļiņām jums piekļūt. Acis jāpasargā no
apkārt lidojošiem svešķermeņiem, kas rodas dažādos
darbos. Putekļu vai elpceļu aizsardzības maskai jāfiltrē
darbu laikā radušos putekļus. Ja jūs ilgstoši esat pakļauts
skaļu trokšņu iedarbībai, jūs varat ciest no dzirdes
zuduma.

• Gādājiet, lai citas personas ir drošā attālumā no jūsu
darba vietas. Katram, kas ienāk darba vietā, jānēsā
personīgie aizsardzības līdzekļi. Apstrādājamā materiāla
vai salauzto izmantojamo instrumentu atlūzas var aizlidot
pa gaisu un izraisīt ievainojumus arī ārpus tiešās darbu
veikšanas vietas.

• Turiet elektroinstrumentu pie izolētajām roktura
daļām, ja veicat darbus, kuros izmantotais
instruments var aizskart slēptus vadus vai savu
strāvas vadu. Saskaroties ar vadu, kurā plūst strāva,
spriegumu var novadīt uz metāla ierīces daļām, un tādējādi
var rasties strāvas trieciens.

• Pirms iedarbināšanas vienmēr stingri turiet
elektroinstrumentu. Palielinot apgriezienu skaitu līdz
maksimālajam, motora reaģēšanas laiks var izraisīt
elektroinstrumenta pārgriešanos.

• Ja iespējams, izmantojiet skrūvspīles, lai nostiprinātu
apstrādājamo materiālu. Nekad neturiet maza izmēra
apstrādājamo materiālu vienā rokā un
elektroinstrumentu otrā rokā, kamēr to lietojat.
Nostiprinot maza izmēra apstrādājamo materiālu, varat
izmantot abas rokas, lai labāk kontrolētu
elektroinstrumentu. Griežot apaļu apstrādājamo materiālu,
piemēram, koka dībeļus, stieņus vai caurules, tās mēdz
aizripot, kā rezultātā izmantojamais instruments var
iestrēgt un tikt izmests jūsu virzienā.

• Turiet barošanas kabeli pa gabalu no rotējošiem
izmantojamiem instrumentiem. Ja zaudējat kontroli pār
ierīci, kabelis var tikt pārgriezts vai aizķerts un jūsu
plauksta vai roka var iekļūt rotējošā izmantojamajā
instrumentā.

• Nenolieciet elektroinstrumentu, pirms izmantojamais
instruments nav pilnībā apstājies. Griezošais
izmantojamais instruments var nonākt kontaktā ar
novietošanas virsmu, kā rezultātā jūs varat zaudēt kontroli
pār elektroinstrumentu.
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• Pēc izmantojamā instrumenta nomaiņas vai ierīces
regulēšanas stingri pievelciet iespīlēšanas žokļu
uzgriezni, spriegošanas patronu vai citus
stiprinājumus. Vaļīgi stiprinājumi var negaidīti nobīdīties
un izraisīt kontroles zaudēšanu; nenostiprināti, rotējoši
komponenti tiek izsviesti ar lielu spēku.

• Nedarbiniet elektroinstrumentu, kamēr to pārnēsājat.
Griežošais izmantojamais instruments var nejauši aizķert
jūsu apģērbu un izmantojamais instruments var ieurbties
jūsu ķermenī.

• Regulāri tīriet sava elektroinstrumenta ventilācijas
atveres. Motora ventilators korpusā ievelk putekļus, un
stipra metāla putekļu koncentrācija var izraisīt elektriskus
apdraudējumus.

• Neizmantojiet elektroierīci uzliesmojošu materiālu
tuvumā. Dzirksteles var aizdedzināt šos materiālus.

• Neizmantojiet instrumentus, kas prasa šķidrus
dzesēšanas šķidrumus. Ūdens vai citu šķidru
dzesēšanas šķidrumu izmantošana var izraisīt elektriskās
strāvas triecienu.

Atsitiens un atbilstoši drošības norādījumi

Atsitiens ir pēkšņa reakcija uz rotējoša izmantojamā
instrumenta, piemēram, slīpripas, slīplentes, stiepļu sukas utt.,
ieķeršanos vai bloķēšanos. Ieķeršanās vai bloķēšanās noved pie
rotējošā izmantojamā instrumenta pēkšņas apstāšanās.
Tādējādi nekontrolēts elektroinstruments tiek paātrināts pret
izmantojamā instrumenta griešanās virzienu.

Kad, piemēram, slīpripa ieķeras vai bloķējas apstrādājamajā
materiālā, slīpripas mala, kas iegrimst apstrādājamajā
materiālā, var iestrēgt un tādējādi nolauzt slīpripu vai izraisīt
atsitienu. Tad slīpējamā pamatne kustas apkalpojošās personas
virzienā vai prom no tās, atkarībā no pamatnes griešanās
virziena bloķēšanas vietā. Šādā vaidā slīpējamas pamatnes var
arī salūzt.

Atsitiens ir elektroinstrumenta nepareizas vai kļūdainas
lietošanas sekas. Tas var tikt novērsts, ievērojot tādus
piemērotus piesardzības pasākumus, kā aprakstīti turpmāk.
• Turiet cieši elektroinstrumentu un novietojiet savu

ķermeni un rokas tādā pozīcijā, lai jūs varētu apturēt
atsitiena spēku. Apkalpojošā persona ar piemērotiem
drošības pasākumiem var kontrolēt atsitiena spēkus.

• Netuviniet roku rotējošam izmantojamajam
instrumentam. Izmantojamais instruments atsitienā var
kustēties pāri jūsu rokai.

• Īpaši uzmanīgi strādājiet stūru, asu malu utt. rajonā.
Novērsiet, ka izmantojamie instrumenti atlec no
apstrādājamā materiāla un ieķīlējas. Rotējošam
izmantojamajam instrumentam ir tieksme aizķerties
stūros, pie asām malām vai no tām atsitoties. Tas izraisa
kontroles zaudēšanu vai atsitienu.

• Neizmantojiet ķēžu vai zobainu zāģripu. Šādi
izmantojamie instrumenti bieži izraisa atsitienu vai
kontroles zudumu pār elektroinstrumentu.

• Vienmēr ievietojiet izmantojamo instrumentu materiālā
tādā pašā virzienā, kādā griezējmala iziet no materiāla
(atbilst tam pašam virzienam, kurā tiek izmestas
skaidas). Elektroinstrumenta vadīšana nepareizā virzienā
rada izmantojamā instrumenta griezējmalas izlaušanos no
apstrādājama materiāla, kā rezultātā elektroinstruments
tiek vilkts šajā padeves virzienā.

• Vienmēr nostipriniet apstrādājamo materiālu, ja
izmantojat rotējošās vīles, griezējdiskus, liela ātruma
frēzēšanas instrumentus vai cietmetāla frēzēšanas
instrumentus. Pat ar daudz slīpi ieķīlējoties rievā, šie
izmantojamie instrumenti aizķeras un var izraisīt atsitienu.
Kad griezējdisks ieķeras, parasti tas salūzt. Ieķeroties
rotējošajām vīlēm, liela ātruma frēzēšanas instrumentiem
vai cietmetāla frēzēšanas instrumentiem, instrumenta
ieliktnis var izlēkt no rievas un izraisīt kontroles zaudēšanu
pār elektroinstrumentu.

Īpaši drošības norādījumi slīpēšanai un griešanai

• Izmantojiet tikai slīpētājus, kas ir apstiprināti tieši
konkrētajam elektroinstrumentam un ieteicamajiem
lietojumiem. Piemērs: Nekad neslīpējiet ar griezējdiska
sānu virsmu. Griezējdiski ir paredzēti materiālu
nolīdzināšanai ar diska šķautni. Sāniska spēka iedarbība
uz šiem slīpētājiem var tos salauzt.

• Konusveida un taisniem slīpēšanas uzgaļiem ar vītni
izmantojiet tikai pareiza izmēra un garuma
nesabojātus serdeņus bez iedobēm uz nokāpes.
Piemēroti serdeņi samazina salūšanas iespēju.

• Izvairieties no griezējdiska bloķēšanās vai pārāk liela
uzspiediena. Neveiciet pārmērīgi dziļus griezumus.
Griezējdiska pārslodze paaugstina to nolietojumu un
predispozīciju ieķerties apmalē vai bloķēties, tādējādi
izraisot iespējamu atsitienu vai slīpētāja lūzumu.

• Izvairieties no pieskaršanās ar roku laukumam pirms
un aiz rotējošā griezējdiska. Kad apstrādājamajā
materiālā pārvietojiet griezējdisku prom no savas rokas,
atsitiena gadījumā elektroinstruments ar tā kustībā esošo
disku var tikt sviests tieši jums virsū.
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• Ja griezējdisks ieķeras vai jūs pārtraucat darbu,
izslēdziet iekārtu un turiet mierīgi, līdz disks apstājas.
Nekad nemēģiniet izvilkt vēl kustībā esošu
griezējdisku izvilkt no griezuma, citādi var sekot
atsitiens. Atrodiet un novērsiet ieķeršanās iemeslu.

• Neieslēdziet elektroinstrumentu no jauna, kamēr tas
atrodas apstrādājamajā materiālā. Ļaujiet
griezējdiskam vispirms sasniegt pilnu apgriezienu
skaitu, pirms uzmanīgi turpināt griešanu. Pretējā
gadījumā disks var aizķerties, izlekt no apstrādājamā
materiāla vai izraisīt atsitienu.

• Atbalstiet plāksnes vai lielus apstrādājamos
materiālus, lai samazinātu atsitiena risku, ieķeroties
griezējdiskam. Lielus apstrādājamos materiālus jūs varat
saliekt ar savu svaru. Apstrādājamais materiāls jāatbalsta
no abām pusēm, ne tikai griezējdiska tuvumā, bet arī
malā.

• Esiet īpaši uzmanīgi, veicot ienirstošus griezumus
esošās sienās vai citās nepārredzamās vietās.
Ienirstošs atdalošais disks var izraisīt atsitienu, ja tas trāpa
gāzes vai ūdensvadam, elektroinstalācijā vai citos
objektos.

Īpaši drošības norādījumi darbam ar stiepļu suku

• Ņemiet vērā, ka stiepļu suka arī parastas lietošanas
laikā zaudē stieples gabaliņus. Nepārslogojiet stieples
ar pārāk lielu uzspiedienu. Lidojoši drāts gabali viegli var
izspiesties cauri plānam apģērbam un/vai ādai.

• Pirms lietošanas vismaz vienu minūti darbiniet sukas
darba ātrumā. Pārliecinieties, vai šajā laikā neviena
cita persona neatrodas sukas priekšā vai vienā līnijā
ar to. Iesildīšanās laikā var aizlidot vaļīgi stieples gabali.

• Pavērsiet rotējošo stiepļu suku prom no sevis. Strādājot
ar šīm sukām, nelielas daļiņas un mazi stiepļu gabali var
aizlidot ar lielu ātrumu un izspiesties cauri ādai.

Papildu drošības norādījumi pārnēsājamām galda
slīpmašīnām

• Pirms katras lietošanas reizes pārbaudiet, vai slīpripas
nav bojātas. Veiciet arī skaņas pārbaudi, lai atklātu
plaisas. Šim nolūkam pa labi un pa kreisi no vertikālās
centra līnijas viegli uzsitiet pa disku ar āmuru, kas nav
izgatavots no metāla. Vieglajam uzsitienam vajadzētu
izraisīt dzidru “zvana skaņu”. Ja skaņa ir apslāpēta,
nelietojiet disku.

• Regulāri iestatiet dzirksteļu aizsargus, lai kompensētu
diska nodilumu, saglabājot pēc iespējas mazāku
attālumu starp dzirksteļu aizsargu un disku un nekādā
gadījumā nepārsniedzot 2 mm.
Nomainiet slīpripu, ja dzirksteļu aizsargus vairs nevar
iestatīt vajadzīgajā attālumā.

• Izmantojiet elektroinstrumentu tikai ar izmantojamajiem
instrumentiem, kas uzstādīti uz abām vārpstām. Tas
novērš saskari ar rotējošo vārpstu.

• Vienmēr lietojiet aizsargpārsegu, apstrādājamā materiāla
balstu, aizsargstiklus un dzirksteļu aizsargus, kā to
pieprasa izmantojamais instruments.

• Nomainiet bojātas vai sarievotas slīpripas.

• Transportēšanas laikā paceliet galda slīpmašīnu aiz
korpusa vai diviem aizsargapvalkiem.

• Noregulējiet apstrādājamā materiāla balstus tā, lai leņķis
starp apstrādājamā materiāla balstu un izmantojamo
instrumentu vienmēr būtu lielāks nekā 85°.

• Izmantojiet tikai slīpripas, kuru biezums ir 20 mm un
atveres diametrs — 10 mm.

• Vienmēr nodrošiniet galda slīpmašīnas stabilitāti un
drošību, piestiprinot to darbgaldam vai līdzīgai virsmai.

• Pārliecinieties, vai slīpēšana tiek veikta droši.



8 LVdubultā slīpmašīna PBGS 10-120

Paredzētā lietošana
Izmantojiet ierīci PBGS 10-120 tikai šādiem mērķiem:
• koksnes vai metāla slīpēšana;

• pulēšana,

• instrumentu, piemēram, nažu, šķēru, kaltu, asināšana.

Kopā ar elastīgo vārpstu:
• koksnes vai plastmasas frēzēšana.

• Šādu materiālu zāģēšanai un griešanai:

– koksne;
– plastmasa;
– krāsainie metāli;
– stiprināšanas elementi

(piemēram, skrūves, naglas skavas utt.).
• Mazu, sausu virsmu slīpēšanai.

• Šādu materiālu gravēšanai:

– metāls;
– plastmasa;
– stikls;
– keramika;
– koksne;
– āda.

• Pulēšanai,

ievērojot tehniskos datus.

Mēs iesakām izmantot elektroinstrumentu ar Trotec
oriģinālajiem piederumiem.

Paredzama nepareiza izmantošana
Neizmantojiet ierīci šādiem mērķiem:
• flīžu griešanai;

• lielu skrūvju vai nerūsošā tērauda zāģēšanai;

• detaļu apstrādei zem ūdens;

• betona vai dabīgā akmens urbšanai.

Izmantojiet ierīci tikai no laikapstākļu ietekmes pasargātā vidē.

Nelietojiet ierīci mitrās vai slapjās telpās un vidē.

Ierīce nav piemērota nepārtrauktai komerciālai lietošanai.

Cita izmantošana, kas nav minēta sadaļā “Paredzētā
izmantošana”, tiek uzskatīta par pamatoti paredzamu nepareizu
izmantošanu.

Personāla kvalifikācija
Personām, kas strādā ar ierīci:
• ir jāizlasa ekspluatācijas instrukcija, īpašu uzmanību

pievēršot nodaļai “Drošība”.

Individuālie aizsardzības līdzekļi

Lietojiet dzirdes aizsardzības līdzekļus.
Trokšņa ietekme var izraisīt dzirdes zudumu.

Lietojiet aizsargbrilles. 
Tādā veidā tiek pasargātas acis pret lidojošām un
krītošām detaļām, kas var radīt miesas bojājumus.

Lietojiet aizsargmasku.
Tā aizsargā pret veselībai bīstamu putekļu ieelpošanu,
kuri var rasties detaļu apstrādes rezultātā.

Lietojiet aizsargcimdus.
Tādā veidā tiek pasargātas rokas pret apdegumiem,
zilumiem un nobrāzumiem.

Nēsājiet piegulošu aizsargapģērbu.
Tādējādi jūs pasargājat sevi no draudiem, ka apģērbs
tiek ierauts rotējošās daļās.

Lietojiet aizsargapavus.
Tādā veidā tiek pasargātas kājas pret lidojošām un
krītošām detaļām, kas var radīt miesas bojājumus.

Citi riski

Brīdinājums par elektrisko spriegumu
Strāvas trieciens nepietiekamas izolācijas dēļ.
Pirms katras lietošanas reizes pārbaudiet, vai ierīce
nav bojāta un darbojas pareizi.
Ja konstatējat bojājumus, neizmantojiet ierīci.
Neizmantojiet ierīci, ja tā vai jūsu rokas ir mitras vai
slapjas.

Brīdinājums par elektrisko spriegumu
Elektrodetaļu remontu drīkst veikt tikai pilnvaroti
speciālisti.

Brīdinājums par elektrisko spriegumu
Pastāv īssavienojuma risks korpusā iekļuvuša
šķidruma dēļ.
Neiemērciet ierīci un piederumus ūdenī. Gādājiet, lai
korpusā neiekļūtu ūdens vai citi šķidrumi.

Brīdinājums par karstu virsmu
Pēc lietošanas instruments var vēl būt karsts. Pastāv
apdedzināšanās risks, pieskaroties instrumentam.
Nepieskarieties instrumentam ar plikām rokām!
Lietojiet aizsargcimdus!
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Brīdinājums par karstu virsmu
Ja elastīgā vārpsta darbības laikā veido cilpas vai
sapinās, tā var sakarst un savienoties ar šļūteni.
Pārliecinieties, ka elastīgā vārpsta nesapinas,
nesakarst un ka jūs neapdedzinaies.
Lietojiet aizsargcimdus!

Brīdinājums
Indīgi putekļi!
Apstrādes laikā radušies kaitīgie/indīgie putekļi var
radīt veselības apdraudējumu lietotājam vai tuvumā
esošām personām.
Nēsājiet aizsargbrilles un putekļu masku!

Brīdinājums
Neapstrādājiet materiālu, kas satur azbestu.
Azbests ir kancerogēna viela.

Brīdinājums
Savainojumu risks, ko var radīt lidojošas daļas vai
nolūzušas instrumentu daļas.

Brīdinājums
Šī ierīce var radīt apdraudējumu, ja neapmācītas
personas to izmanto nelietpratīgi vai arī tā tiek lietota
neparedzētiem mērķiem. Ievērojiet personāla
kvalifikācijas prasības.

Brīdinājums
Ierīce nav rotaļlieta un nav paredzēta bērniem!

Brīdinājums
Nosmakšanas risks!
Neatstājiet iepakojuma materiālu neuzraudzītu.
Bērniem tas varētu kļūt par bīstamu rotaļlietu.

Uzmanību
Vibroemisijas var radīt veselības bojājumus, ja ierīce
tiek lietota ilgstoši vai netiek pareizi vadīta un apkopta.

Uzmanību
Ievērojiet pietiekami lielu attālumu līdz siltuma
avotiem.

Norāde
Ja ierīce tiek nelietpratīgi glabāta vai transportēta, to
var bojāt.
Ievērojiet informāciju par ierīces transportēšanu un
glabāšanu.

Rīcība ārkārtas situācijā / avārijas apturēšanas
funkcija
Avārijas apturēšana:

Atvienojot strāvas kontaktdakšu no strāvas kontaktligzdas,
ierīces darbība tiek nekavējoties apturēta. Lai pasargātu ierīci
no nejaušas atkārtotas iedarbošanās, atstājiet strāvas
kontaktdakšu atvienotu.

Rīcība ārkārtas situācijā:
1. Izslēdziet ierīci.
2. Ārkārtas situācijā atvienojiet ierīci no elektrotīkla: izvelciet

pieslēgšanas vada kontaktdakšu no ligzdas, satverot to aiz
spraudņa.

3. Nepieslēdziet bojātu ierīci elektrotīklam.

Informācija par ierīci

Ierīces apraksts
Ierīce PBGS 10-120 ir stacionāra slīpmašīna sausai slīpēšanai
sausajai slīpēšanai ar slīpripu (graudainība 120) un pulēšanas
disku (graudainība 400).

Pielāgojoties materiālam, ar regulēšanas ripu iespējams
bezpakāpju veidā iestatīt nominālo apgriezienu skaitu no 
0–11 500 min-1.

Piegādātā ļoti elastīgā vārpsta ļauj veikt īpaši smalkus un
detalizētus darbus urbjot, frēzējot, griežot, gravējot vai pulējot.
Tā ir piemērota tādām darbībām kā modeļu būvei, kā arī
izmantošanai koksnes un metāla apstrādē vai rotaslietu
pulēšanai.

Ierīce piedāvā arī aizsargierīci pret dzirkstelēm ar grozāmām
aizsargplāksnēm drošai darbībai.
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Iekārtas attēls

1
237

36

38

35

34
4

3

33

5

6

32

31 7

30
9

8

28 11

27

29
10

26 12

25
13

14
24

15

21

23

20 19 18 17 1622

Nr. Apzīmējums

1 Mašīnas pulēšanas disks

2 Elastīgās vārpstas pievienošanas vītne

3 Elastīgās vārpstas fiksācijas uzgrieznis

4 Elastīgā vārpsta

5 Dzirksteļu aizsargs

6 Aizsargstikls

7 Spriegošanas atslēga

8 Slīpripas

9 Griezējdiski

10 Korunda slīpēšanas uzgalis (dažādu formu)

11 Alumīnija oksīda slīpēšanas uzgalis (dažādu formu)

12 Slīplentes

13 Spriegošanas ietvaru komplekts

14 Pulēšanas pasta

15 Vītņskrūve M4 x 10 mm

16 Atsperpaplāksne M4

17 Atsperpaplāksne M5

18 Paplāksne M4

19 Paplāksne M5

20 Vītņuzgrieznis M4

21 Vītņuzgrieznis M5

22 Vītņuzgrieznis M6

23 Vītņskrūve M5 x 45 mm

24 Slīpakmens

25 Frēzēšanas uzgaļu komplekts

26 Pulēšanas uzgaļi

27 Spriegošanas serdenis slīplentēm
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Nr. Apzīmējums

28 Spriegošanas serdenis griezējdiskiem/slīpripām

29 Spriegošanas serdenis pulēšanas uzgaļiem

30 Misiņa suku komplekts

31 Tīrīšanas suku komplekts

32 Rievotā skrūve

33 Apstrādājamā materiāla balsti

34 Instrumentu turētājs

35 Elastīgs vārpstas rokturis

36 Apgriezienu skaita regulēšanas ripa

37 Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis

38 Mašīnas slīpripa

Piegādes komplektācija
• 1 x ierīce PBGS 10-120

• 1 x elastīgā vārpsta

• 2 x dzirksteļu aizsargs

• 2 x aizsargstikls

• 2 x apstrādājamā materiāla balsti

• 1 x spriegošanas atslēga

• 12 x griešanas disks 32 x 1 mm

• 40 x slīpripa 24 mm

• 5 x slīplente 13 mm, 15 mm

• 5 x slīplente 13 mm, 9 mm

• 5 x pulēšanas uzgalis 7 mm x 25 mm

• 5 x pulēšanas uzgalis 7 mm x 13 mm

• 5 x alumīnija oksīda slīpēšanas uzgalis

• 5 x korunda slīpēšanas uzgalis

• 5 x frēze (rievām, apaļa, konusveida)

• 1 x slīpakmens

• 3 x spriegošanas ietvars 3,2 mm / 2,4 mm / 2,0 mm

• 1 x pulēšanas pasta

• 2 x spriegošanas serdenis slīplentēm

• 2 x spriegošanas serdenis griezējdiskiem/slīpripām,
pulēšanas filcs

• 3 x misiņa suka

• 4 x tīrīšanas suka

• 1 x uzglabāšanas kārba

• 2 x rievotas skrūve

• 2 x skrūves uzgrieznis M6

• 2 x skrūves uzgrieznis M5

• 4 x skrūves uzgrieznis M4

• 2 x skrūve ar vītni M5 x 45 mm

• 4 x skrūve ar vītni M4 x 10 mm

• 2 x paplāksne M5

• 4 x paplāksne M4

• 2 x atsperpaplāksne M5

• 4 x atsperpaplāksne M4

• 1 x instrukcija
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Tehniskie dati

Parametrs Vērtība

Modelis PBGS 10-120

Nominālais spriegums 230 V/50 Hz

Patērētā jauda 120 W

Nominālais apgriezienu skaits
tukšgaitā n0

0–11 500 min-1

Darba ātrums 45 m/s

Svars 2 kg

Slīpripas diametrs 75 mm

Slīpripas atveres diametrs 10 mm

Slīpripas biezums 20 mm

Slīpripu cietības pakāpe M

Kabeļa garums 2 m

Aizsardzības klase II (dubulta izolācija) / 

Aizsardzības veids IPX0

Trokšņa vērtības saskaņā ar EN 62841-1

Skaņas spiediena līmenis LpA 86 dB(A)

Skaņas jauda LWA 99 dB(A)

Nenoteiktība K 3 dB

Lietojiet dzirdes aizsardzības līdzekļus.
Trokšņa ietekme var izraisīt dzirdes zudumu.

Norādes par trokšņa informāciju:
• Norādītās trokšņa emisijas vērtības ir izmērītas saskaņā

ar EN 62841 standartā noteikto pārbaudes procedūru, un
tās var izmantot, lai savstarpēji salīdzinātu dažādus
elektroinstrumentus.

• Norādītās trokšņa emisijas vērtības var izmantot arī
sākotnējai to iedarbības novērtēšanai.

• Trokšņa emisijas vērtības elektroinstrumenta faktiskās
izmantošanas laikā var atšķirties no noteiktajām vērtībām
atkarībā no elektroinstrumenta izmantošanas veida, jo
īpaši atkarībā no apstrādājamā materiāla veida. Centieties
nodrošināt pēc iespējas nelielu trokšņa emisiju. Turklāt ir
jāņem vērā visi darbības cikla posmi (piemēram, reizes,
kad elektroinstruments ir izslēgts, un reizes, kad tas gan ir
ieslēgts, bet tomēr darbojas bez noslodzes).

Transportēšana un uzglabāšana

Norāde
Ja ierīce tiek nelietpratīgi glabāta vai transportēta, to
var bojāt.
Ievērojiet informāciju par ierīces transportēšanu un
glabāšanu.

Transportēšana
Pirms katras transportēšanas ievērojiet tālāk minētos
norādījumus.
• Izslēdziet ierīci.

• Atvienojiet strāvas vadu no kontaktligzdas, satverot to aiz
kontaktdakšas.

• Noņemiet elastīgo vārpstu.

• Ļaujiet ierīcei atdzist.

• Transportēšanas laikā paceliet galda slīpmašīnu aiz
korpusa vai diviem aizsargapvalkiem.

Uzglabāšana
Pirms novietojat ierīci uzglabāšanai, izpildiet tālāk minētos
norādījumus.
• Izslēdziet ierīci.

• Atvienojiet strāvas vadu no kontaktligzdas, satverot to aiz
kontaktdakšas.

• Noņemiet elastīgo vārpstu.

• Ļaujiet ierīcei atdzist.

• Notīriet ierīci, kā aprakstīts nodaļā “Apkope”.

Ja ierīce netiek izmantota, ievērojiet šādus glabāšanas
nosacījumus:
• uzglabājiet sausā un no sala un karstuma pasargātā vietā;

• vides temperatūra nedrīkst pārsniegt 45 °C;

• uzglabājiet vietā, kas pasargāta no putekļiem un tiešiem
saules stariem

• Uzglabājiet izmantojamos instrumentus un piederumus
uzglabāšanas kastē.
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Ekspluatācijas sākšana

Ierīces izsaiņošana
• Izņemiet ierīci un tās piederumus no iepakojuma.

Brīdinājums par elektrisko spriegumu
Strāvas trieciens nepietiekamas izolācijas dēļ.
Pirms katras lietošanas reizes pārbaudiet, vai ierīce
nav bojāta un darbojas pareizi.
Ja konstatējat bojājumus, neizmantojiet ierīci.
Neizmantojiet ierīci, ja tā vai jūsu rokas ir mitras vai
slapjas.

• Pārbaudiet, vai ierīces saturā nekā netrūkst un vai nav
bojājumu.

Brīdinājums
Nosmakšanas risks!
Neatstājiet iepakojuma materiālu neuzraudzītu.
Bērniem tas varētu kļūt par bīstamu rotaļlietu.

• Utilizējiet iepakojuma materiālu atbilstoši valsts tiesību
aktiem.

Piestiprināšana pie galda (pēc izvēles)

Norāde
Piestiprināšanai nepieciešamās skrūves un uzgriežņi
nav ietvertas piegādes komplektācijā.

1. Novietojiet ierīci uz piemērotas virsmas (piemēram, galda
vai darbgalda).

2. Caur ierīces pamatnē esošajām 4 atverēm, kas paredzētas
piestiprināšanai pie galda, atzīmējiet urbuma vietas uz
virsmas.

3. Noņemiet ierīci un izurbiet atveres virsmā.
4. Ievietojiet skrūves ierīces pamatnes 4 atverēs, kas

paredzētas piestiprināšanai pie galda, un atverēs virsmā.
5. Pieskrūvējiet ierīci pie virsmas, izmantojot 4 skrūves un

uzgriežņus.

Apstrādājamā materiāla balstu uzstādīšana

Norāde
Apstrādājamā materiāla balstiem (33) jābūt uzstādītiem
tā, lai attālums starp slīpripu vai pulēšanas disku un
abiem apstrādājamā materiāla balstiem (33) būtu pēc
iespējas mazāks. Attālums nedrīkst pārsniegt 2 mm.
Pārliecinieties, vai apstrādājamā materiāla balsti (33)
nepieskaras slīpripai vai pulēšanas diskam. Regulāri
pielāgojiet attālumu starp apstrādājamā materiāla
balstiem (33) un slīpripām vai pulēšanas diskiem, lai
kompensētu slīpripu un pulēšanas disku nodilumu.

Apstrādājamā materiāla balsts (33) nav iepriekš uzstādīts
piegādes stāvoklī, un tas ir jāuzstāda uz ierīces pirms
ekspluatācijas uzsākšanas.
1. Ievietojiet skrūves uzgriezni (22) apstrādājamā materiāla

balsta montāžas atloka (39) atbilstošajā iedobē un
pievelciet ar pirkstiem.

2. Izbīdiet rievoto skrūvi (32) caur apstrādājamā materiāla
balsta (33) rievu un saskrūvējiet abus ar skrūves
uzgriezni (22) uz montāžas atloka (39).

3. Iestatiet apstrādājamā materiāla balstu (33) tā, lai attālums
līdz slīpripai vai pulēšanas diskam būtu mazāks nekā
2 mm. Pārliecinieties, vai leņķis vienmēr ir lielāks nekā
85°.

4. Atkārtojiet uzstādīšanu ierīces otrā pusē.

32

22
39

33
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Dzirksteļu aizsargu uzstādīšana
Abi dzirksteļu aizsargi (5) nav iepriekš uzstādīti piegādes
stāvoklī, un tie ir jāuzstāda uz ierīces pirms ekspluatācijas
uzsākšanas.

Attālums līdz slīpripai nedrīkst pārsniegt 2 mm. Regulāri
pielāgojiet tos, lai kompensētu diska nodilumu un nolietojumu.
1. Uzlieciet vienu atsperpaplāksni (16) un vienu

paplāksni (18) uz katras no abām montāžas skrūvēm (15).
2. Novietojiet dzirksteļu aizsargu (5) uz montāžas

uzliktņa (40) un ievietojiet abas montāžas skrūves (15)
cauri abām montāžas uzliktņa (40) atverēm.

3. Ieskrūvējiet abas montāžas skrūves (15) ar vienu skrūves
uzgriezni (20) katrā.

5

15

16
18

20

40

4. Atkārtojiet uzstādīšanu ierīces otrā pusē.

Aizsargstiklu uzstādīšana
Aizsargstikli (6) abām slīpripām nav iepriekš uzstādīti piegādes
stāvoklī, un tie ir jāuzstāda uz ierīces pirms ekspluatācijas
uzsākšanas.
1. Ievietojiet aizsargstiklu (6) turētājā uz dzirksteļu

aizsarga (5) un turiet to pareizajā vietā.
2. Uzlieciet atsperpaplāksni (17) un paplāksni (19) uz

montāžas skrūves (23) un pieskrūvējiet aizsargstiklu (6)
kopā ar skrūves uzgriezni (21).

6

23

21

17
19

3. Pievelkot skrūves, pārliecinieties, vai aizsargstikls (6) pats
saglabā savu pozīciju, bet joprojām ir kustīgs.

4. Atkārtojiet uzstādīšanu ierīces otrā pusē.
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Elastīgās vārpstas ievietošana

Norāde
Nelietojiet vārpstas fiksatoru (42), kamēr instruments
darbojas! Tas var sabojāt instrumentu.

Informācija
Izmantojiet elastīgo vārpstu darbībām, kam
nepieciešama smalka un precīza instrumenta vadība.

Brīdinājums par karstu virsmu
Pārliecinieties, vai elastīgā vārpsta darbības laikā
nesaliecas un neveido cilpu. Pastāv risks, ka vārpsta
sakarsīs un sakusīs ar šļūteni.
Ja rokturis kļūst karsts, nepieskarieties tam. Pastāv
apdegumu gūšanas risks.

ü Ierīce ir izslēgta, un strāvas kontaktdakša ir atvienota.
1. Novietojiet elastīgās vārpstas fiksācijas uzgriezni (3) uz

ierīces savienojuma vītnes (2) un pārliecinieties, vai
elastīgās vārpstas kvadrātveida iekšējā ass (41) ievietojas
vārpstas turētājā (49).

2. Pievelciet fiksācijas uzgriezni (3), griežot pretēji
pulksteņrādītāju kustības virzienam.

3

2

41

49

Instrumenta nomaiņa

Lietojiet aizsargcimdus
Darbinot vai mainot instrumentus, izmantojiet
atbilstošus aizsargcimdus.

Veiciet tālāk minētās darbības, lai iespīlētu instrumentu
elastīgās vārpstas rokturī (35).
ü Ierīce ir izslēgta, un strāvas kontaktdakša ir atvienota.
1. Lai bloķētu vārpstu, pavelciet atpakaļ vārpstas

fiksatoru (42) uz roktura (35) un turiet šādā pozīcijā.
2. Atskrūvējiet spriegošanas uzgriezni (43), izmantojot

spriegošanas atslēgu (7), griežot to pretēji pulksteņrādītāju
kustības virzienam.

3. Nepieciešamības gadījumā izņemiet instrumentu no
instrumentu turētāja (34).

427

35

43

34

4. Ievietojiet vajadzīgo instrumentu instrumentu turētājā (34).
5. Pievelciet spriegošanas uzgriezni (43) pulksteņrādītāja

virzienā, izmantojot spriegošanas atslēgu (7).

6. Atkal atlaidiet vārpstas fiksatoru (42).
7. Pārbaudiet, vai instruments ir stingri fiksēts.
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Instrumenta izmantošana ar spriegošanas serdeni

Lietojiet aizsargcimdus
Darbinot vai mainot instrumentus, izmantojiet
atbilstošus aizsargcimdus.

Šādi instrumenti tiek montēti, izmantojot atbilstošu
spriegošanas serdeni:
• pulēšanas uzgaļi (26);

• griezējdiski (9);

• slīpripas (8);

• slīplentes (12).

Lai uzstādītu instrumentu spriegošanas serdenī, veiciet tālāk
minētās darbības.

Pulēšanas uzgaļi:
ü Ierīce ir izslēgta, un strāvas kontaktdakša ir atvienota.
1. Ievietojiet ierīcē pulēšanas uzgaļiem paredzēto

spriegošanas serdeni (29), kā aprakstīts nodaļā
“Instrumenta nomaiņa”.

2. Lai bloķētu vārpstu, pavelciet atpakaļ vārpstas
fiksatoru (42) uz roktura (35) un turiet šādā pozīcijā.

3. Uzskrūvējiet pulēšanas uzgali (26) uz spriegošanas
serdeņa pulksteņrādītāju kustības virzienā un pēc tam
atkal atlaidiet vārpstas fiksatoru (42).

26

29

Griezējdiski/slīpripas:
ü Ierīce ir izslēgta, un strāvas kontaktdakša ir atvienota.
1. Ievietojiet griezējdiskiem/slīpripām (28) paredzēto

spriegošanas serdeni, kā aprakstīts nodaļā “Instrumenta
nomaiņa”.

2. Lai bloķētu vārpstu, pavelciet atpakaļ vārpstas
fiksatoru (42) uz roktura (35) un turiet šādā pozīcijā.

3. Izskrūvējiet skrūvi (45) no spriegošanas serdeņa, griežot to
pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.

45

7

28

4. Ievietojiet griezējdisku (9) vai slīpripu (8) starp abām
paplāksnēm (46) uz skrūves (45) un pulksteņrādītāja
virzienā atkal pievelciet tās uz spiegošanas serdeņa.

46

5. Atkal atlaidiet vārpstas fiksatoru (42).
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Slīplente:
ü Ierīce ir izslēgta, un strāvas kontaktdakša ir atvienota.
1. Ievietojiet slīplentēm (27) paredzēto spriegošanas serdeni,

kā aprakstīts nodaļā “Instrumenta nomaiņa”.
2. Lai bloķētu vārpstu, pavelciet atpakaļ vārpstas

fiksatoru (42) uz roktura (35) un turiet šādā pozīcijā.
3. Grieziet skrūvi (45) uz spriegošanas serdeņa pretēji

pulksteņrādītāju kustības virzienam, līdz tai ir nedaudz
brīvgājiena.

45

27

4. Uzlieciet slīplenti (12) uz gumijotā turētāja un atkal
pievelciet skrūvi (45) pulksteņrādītāja virzienā.

12

5. Atkal atlaidiet vārpstas fiksatoru (42).

Spriegošanas ietvara nomaiņa

Lietojiet aizsargcimdus
Darbinot vai mainot instrumentus, izmantojiet
atbilstošus aizsargcimdus.

Norāde
Ja, piemēram, vēlaties izmantot vītņurbi vai citu
instrumentu, kura kāta diametrs atšķiras no pēdējā
izmantotā, ir jānomaina spriegošanas ietvars.

Veiciet tālāk minētās darbības.
ü Ierīce ir izslēgta, un strāvas kontaktdakša ir atvienota.
1. Lai bloķētu vārpstu, pavelciet atpakaļ vārpstas

fiksatoru (42) uz roktura (35) un turiet šādā pozīcijā.
2. Izskrūvējiet spriegošanas uzgriezni (43), izmantojot

spriegošanas atslēgu (7), pretēji pulksteņrādītāju kustības
virzienam.

43

7 42

35

3. Izņemiet spriegošanas ietvaru (13) no spriegošanas ietvara
turētāja (44).

13
44
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4. Ievietojiet spriegošanas ietvaru (13), kas atbilst plānotajam
izmantojamajam instrumentam, spriegošanas ietvara
turētājā (44).

13
44

5. Pulksteņrādītāju kustības virzienā uzskrūvējiet stiprinājuma
uzgriezni (43) uz spriegošanas ietvara turētāja (44).

6. Atkal atlaidiet vārpstas fiksatoru (42).

Apgriezienu skaita izvēle
Nepieciešamais apgriezienu skaits ir atkarīgs no materiāla un
darba apstākļiem, un to var noskaidrot ar praktiska
eksperimenta palīdzību. Lielākajai daļai darbu, kā cietāku
materiālu (piemēram, koksnes vai metāla) slīpēšanai, kā arī
griešanai, slīpēšanai un gravēšanai ar elastīgo vārpstu,
ieteicams vislielākais apgriezienu skaits. Tomēr dažus
materiālus (noteiktas plastmasas un mīkstos metālus) var
sabojāt karstums, kas rodas no lielā apgriezienu skaita, tāpēc
tie jāapstrādā, izmantojot attiecīgi mazāku apgriezienu skaitu.

Apgriezienu skaita iestatīšanas diapazons ir 0–11 500 min-1.
Jebkurā brīdī varat mainīt iepriekš izvēlēto apgriezienu skaitu.
1. Grieziet regulēšanas ripu (36) pulksteņrādītāju kustības

virzienā, lai palielinātu apgriezienu skaitu.
2. Grieziet regulēšanas ripu (36) pretēji pulksteņrādītāju

kustības virzienam, lai samazinātu apgriezienu skaitu.

36

Padomi un ieteikumi pareizā apgriezienu skaita izvēlei,
mašīnā izmantojot slīpripu vai pulēšanas disku
• Izvēlieties lielu apgriezienu skaitu koksnes vai metāla

slīpēšanai.

• Lai apstrādātu plastmasu vai citu apstrādājamo materiālu
ar zemu kušanas temperatūru, izvēlieties zemu
apgriezienu skaitu.

Padomi un ieteikumi pareizā apgriezienu skaita izvēlei,
izmantojot elastīgi vārpstu
• Koksnes griešanai un veidošanai, gropju un rievu

frēzēšanai koksnē, kā arī koksnes vai metāla slīpēšanai
izvēlieties lielu apgriezienu skaitu.

• Lai grieztu plastmasu vai citu apstrādājamo materiālu ar
zemu kušanas temperatūru, izvēlieties zemu apgriezienu
skaitu.

• Koksnes urbšanai izvēlieties zemu apgriezienu skaita
pakāpi, lai izvairītos no instrumenta pārkaršanas.

• Pulēšanai, smalkai slīpēšanai un tīrīšanai, izmantojot
stiepļu suku, izvēlieties mazāko apgriezienu skaitu, lai
izvairītos no sukas bojājumiem, sariem izkrītot no turētāja.

• Krāsaino metālu, piemēram, alumīnija, vara, svina, cinka
sakausējumu frēzēšanai vai urbšanai, izvēlieties zems
apgriezienu skaita pakāpi. Papildus izmantojiet griešanas
eļļu vai citu piemērotu smērvielu (nevis ūdeni), lai skaidas
nepieliptu pie instrumenta griezošajām malām, kā arī lai
novērstu instrumenta pārkaršanu.

Strāvas vada pievienošana
• Iespraudiet kontaktdakšu atbilstoši zemētā rozetē.
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Lietošana

Padomi un ieteikumi rīcībai ar mašīnai pievienotu slīpripu
vai pulēšanas disku
• Pārliecinieties, vai ierīce stāv stabili un droši. Drošības

apsvērumu dēļ varat ierīci piestiprināt piemērotā vietā
(skatiet nodaļu “Piestiprināšana pie galda”).

• Pirms katras izmantošanas reizes pārbaudiet slīpripu un
pārliecinieties, vai tā nav bloķēta.

• Pirms katras izmantošanas reizes pārbaudiet, vai ir pareizi
uzstādīti aizsargstikli, dzirksteļu aizsargi un apstrādājamā
materiāla balsti.

• Pirms katras izmantošanas reizes pārbaudiet, vai
atbilstošajam nolūkam ir izvēlēts pareizais apgriezienu
skaits. Pareizi noregulējot apgriezienu skaitu atbilstoši
plānotajai darbībai, kā arī apstrādājamajam materiālam,
iespējams sasniegt labākus rezultātus.

• Paturiet prātā, ka slīpēšanas procesa rezultātā
apstrādājamais materiāls ļoti sakarst. Tāpēc pēc
slīpēšanas atdzesējiet apstrādājamo materiālu ūdens
vannā. Pēc tam rūpīgi nožāvējiet to, pirms turpināt tālāku
apstrādi.

Padomi un ieteikumi rīcībai ar elastīgo vārpstu
Vispārīgi
• Pirms katras lietošanas reizes pārbaudiet, vai rīks

instrumentu turētājā ir ievietots pareizi. Instrumentam
jābūt cieši nofiksētam instrumentu turētājā.

• Pirms katras lietošanas reizes pārbaudiet, vai atbilstošajam
nolūkam ir izvēlēts pareizais instruments, kā arī pareizais
apgriezienu skaits. Pareizi noregulējot apgriezienu skaitu
atbilstoši plānotajai darbībai, kā arī apstrādājamajam
materiālam, iespējams sasniegt labākus rezultātus.

• Vienmēr turiet instrumentu pavērstu prom no sejas.
Noteiktos apstākļos, sasniedzot lielu apgriezienu skaitu,
bojātu piederumu daļas var atdalīties.

• Pirms instrumenta lietošanas tas jāsajūt. Paņemiet
instrumentu rokā un iepazīstieties ar tā svaru un smaguma
centru. Vispirms izmēģiniet darbību uz materiālu
pārpalikumiem, lai noskaidrotu, kā instruments darbojas ar
dažādiem apgriezienu skaita iestatījumiem.

• Darbībām, kam nepieciešama precizitāte, piemēram,
gravēšanai, pulēšanai vai slīpēšanai, varat turēt
instrumentu kā pildspalvu starp īkšķi un rādītājpirkstu. Šim
mērķim kalpo korpusa sašaurinājums instrumenta
apakšējā daļā.

Griešana:
• Izmantojiet tikai nebojātus griezējdiskus, kas ir darba

kārtībā. Saliekti, neasi vai citādi bojāti griezējdiski var
salūzt.

• Nekad neizmantojiet griezējdisku rupjapstrādei!

• Strādājiet ar mērenu padevi un neieķīlējiet griezējdisku.

• Nebremzējiet vēl kustībā esošus griezējdiskus, tos sāniski
piespiežot.

• Vienmēr virziet griezējdisku pa apstrādājamo materiālu
pretēji griešanās virzienam.

• Turiet instrumentu cieši ar abām rokām.

Slīpēšana
• Uzmaniet, lai būtu vienmērīgs spiediens, tā palielinot

slīpripu un slīplentes kalpošanas ilgumu.

• Labākus rezultātus varat iegūt, ja virsmu apstrādājat nevis
vienā piegājienā, bet vairākas reizes.

Frēzēšana:
• Pievērsiet uzmanību vienmērīgai virzībai, lai frēze

nepārkarstu.

• Turiet instrumentu cieši ar abām rokām.

Gravēšana:
• Gravējot turiet elastīgās vārpstas rokturi nedaudz slīpi,

līdzīgi kā turot pildspalvu. To darot, rokai jāatrodas uz
galda.

• Vadiet gravēšanas uzgali pa apstrādājamo materiālu ar
vieglu uzspiedienu.

• Vislabāk izmēģiniet pārvietošanas ātrumu, izmantojot
liekus materiāla pārpalikumus.

Pulēšana:
• Pulējot vadiet instrumentu pa apstrādājamo materiālu ar

nelielu uzspiedienu.

Misiņa/plastmasas sukas ievietošana
• Pulējot vadiet instrumentu pa apstrādājamo materiālu ar

nelielu uzspiedienu.

• Pulēšanai, smalkai slīpēšanai un tīrīšanai, izmantojot
misiņa vai plastmasas suku, izmantojiet mazu apgriezienu
skaitu, lai izvairītos no sukas un materiāla bojāšanas.
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Ierīces ieslēgšana un izslēgšana
Strādājot ar ierīci, izmantojiet individuālos aizsardzības
līdzekļus.
1. Pārbaudiet, vai iespīlētais instruments un iestatītais

apgriezienu skaits ir piemēroti plānotajai darbībai.
2. Pārbaudiet, vai apstrādājamais materiāls ir nostiprināta un

vai darba virsma ir atbilstoši sagatavota.
3. Ieslēdziet ierīci, pārslēdzot ieslēgšanas/izslēgšanas

slēdzi (37) pozīcijā I.

37

4. Izslēdziet ierīci, pārslēdzot ieslēgšanas/izslēgšanas
slēdzi (37) pozīcijā 0.

37

Ekspluatācijas pārtraukšana

Brīdinājums par elektrisko spriegumu
Neaiztieciet kontaktdakšu ar mitrām vai slapjām
rokām.

• Izslēdziet ierīci.

• Atvienojiet strāvas vadu no kontaktligzdas, satverot to aiz
kontaktdakšas.

• Ja nepieciešams, noņemiet elastīgo vārpstu.

• Tīriet ierīci, kā norādīts nodaļā “Apkope”.

• Uzglabājiet ierīci, kā norādīts nodaļā “Transportēšana un
uzglabāšana”.

Kļūdas un traucējumi

Izgatavošanas laikā iekārtas darbība tika vairākkārt pārbaudīta.
Ja tomēr ir radušies darbības traucējumi, pārbaudiet iekārtu,
veicot tālāk minētās darbības.

Darbības kļūdu un traucējumu novēršanu, kas prasa korpusa
atvēršanu, drīkst veikt tikai autorizēts uzņēmums, kas
specializējies elektrotehnikā, vai Trotec.

Informācija
Pēc apkopes un remonta darbu veikšanas uzgaidiet
vismaz 10 minūtes. Tikai pēc tam ieslēdziet ierīci.

Pirmajā lietošanas reizē rodas dūmi vai smaka.
• Tas nav saistīts ar kļūdu vai problēmu. Pēc īsa darbības

laika šīs pazīmes izzūd.

Ierīci nevar ieslēgt:
• Pārbaudiet elektrotīkla pieslēgumu.

• Pārbaudiet, vai strāvas vads un kontaktdakša nav bojāti. Ja
konstatējat bojājumus, nemēģiniet no jauna izmantot ierīci.

Ja tiek bojāts šīs iekārtas strāvas vads, tas jānomaina
ražotājam, klientu servisam vai līdzīgai kvalificētai
personai, lai nerastos apdraudējums.

• Pārbaudiet drošinātājus darba vietā.

Ierīce sakarst:
• Gādājiet, lai slīpējot uz ierīci netiktu izdarīts pārāk liels

spiediens.

• Pārbaudiet, vai instruments ir piemērots veicamajām
darbībām.

• Lai novērstu motora pārkaršanu, gādājiet, lai ventilācijas
atveres būtu brīvas.
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Samazinās slīpēšanas vai pulēšanas veiktspēja:
• Notīriet pielipušos slīpēšanas putekļus, izmantojot otu.

• Pārbaudiet iestatīto apgriezienu skaitu; tam ir jābūt
piemērotam gan instrumentam, gan materiālam.

• Pārbaudiet, vai attālums starp apstrādājamā materiāla
balstu un dzirksteļu aizsargu nepārsniedz pieļaujamos
2 mm. Ja nepieciešams, samaziniet attālumu vai
nomainiet slīpripu.

• Ja slīpripa vai pulēšanas disks ir nolietojies, nomainiet to
pret jaunu.

Instruments ir vaļīgs:
• Gādājiet, lai spriegošanas uzgrieznis (43) ir cieši

pieskrūvēts instrumentu turētājam.

Griezējdisku nevar iegremdēt apstrādājamā materiālā, vai
slīpripas slīpēšanas jauda ir pārāk zema:
• Pārbaudiet vai izvēlētais darba instruments ir piemērots

apstrādājamam materiālam.

• Pārbaudiet iestatīto apgriezienu skaitu. Tam jābūt
iestatītam gan atbilstoši instrumentam, gan arī materiālam.

• Izvēlieties lielāku apgriezienu skaitu, pagriežot apgriezienu
skaita regulēšanas ripu (36) uz augstākiem apgriezieniem.

• Ja griezējdisks vai slīpripa ir nolietots, nomainiet tās pret
jaunām.

Slīpripa negriežas simetriski, un var dzirdēt neparastus
trokšņus:
• Pārbaudiet, vai apstrādājamā materiāla balsts un/vai

dzirksteļu aizsargs ir iestatīts pareizi.

• Pārbaudiet, vai slīpripa nav bojāta.

• Pārbaudiet, vai slīpripas uzgrieznis ir stingri pievilkts.

Ierīce darbojas, bet elastīgā vārpsta nedarbojas:
• Pārbaudiet, vai elastīgās vārpstas iekšējā ass (41) ir pareizi

ievietota elastīgās vārpstas turētājā (2).

Ierīce bez traucējumiem nedarbojas arī pēc veiktajām
pārbaudēm.
Sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu. Ja nepieciešams,
remontdarbu veikšanai nododiet ierīci pilnvarotā elektrodarbnīcā
vai uzņēmumam Trotec.

Apkope

Pirms apkopes sākšanas veicamās darbības

Brīdinājums par elektrisko spriegumu
Neaiztieciet kontaktdakšu ar mitrām vai slapjām
rokām.

• Izslēdziet ierīci.

• Izvelciet vada kontaktdakšu no ligzdas, satverot to aiz
spraudņa.

• Ļaujiet iekārtai pilnībā atdzist.

Brīdinājums par elektrisko spriegumu
Tehniskās apkopes darbības, kuru laikā ir jāatver
ierīces korpuss, drīkst veikt tikai pilnvaroti
uzņēmumi vai Trotec.

Norādes par apkopi
Ierīces iekšpusē nav daļu, kuras lietotājam būtu jāieeļļo.

Slīpripas vai pulēšanas diska nomaiņa

Norāde
Bojātas vai stipri sarievotas slīpripas un pulēšanas
diskus ir jānomaina.
Nomainiet bojātas vai stipri sarievotas slīpripas un
pulēšanas diskus.
Nomainiet slīpripas, ja attālumu starp dzirksteļu
aizsargu un apstrādājamā materiāla balstiem vairs
nevar iestatīt ≤ 2 mm.

Brīdinājms par iespējamām roku traumām
Nomainot slīpripu vai pulēšanas disku, valkājiet
piemērotus aizsargcimdus.

Informācija
Lai nomainītu slīpripu vai pulēšanas disku,
nepieciešams T-10 izmēra Torx skrūvgriezis un 17 mm
plata uzgriežņu atslēga (SW17). Nomaiņas veikšanai
nepieciešamie instrumenti nav iekļauti piegādes
komplektācijā.
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Lai nomainītu slīpripu, veiciet tālāk minētās darbības.
ü Ierīce ir izslēgta, un strāvas kontaktdakša ir atvienota.
1. Atskrūvējiet skrūves (47) sānu aizsargpārsegā (48). Lai to

izdarītu, izmantojiet T-10 izmēra Torx skrūvgriezi.

48

47

2. Ja nepieciešams, noskrūvējiet elastīgās vārpstas
turētāju (49) (tikai labajā pusē).

3. Ar vienu roku pieturiet slīpripu (1) un ar SW 17 uzgriežņu
atslēgu atskrūvējiet uzmavas uzgriezni (50).

4. Izņemiet spriegošanas disku (51).
5. Nomainiet nolietoto slīpripu vai pulēšanas disku (1) pret

jaunu.

50
51

1
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6. Atkal uzlieciet uz vārpstas spriegošanas disku (51).
7. Uzlieciet uzmavas uzgriezni (50) uz vārpstas un pievelciet

uzmavas uzgriezni (50), stingri turot slīpripu vai pulēšanas
disku.

8. Ja nepieciešams, atkal pieskrūvējiet elastīgās vārpstas
turētāju (49).

9. Uzlieciet atpakaļ aizsargpārsegu (48).
10. Ieskrūvējiet skrūves (47) sānu aizsargpārsegā (48). Lai to

izdarītu, izmantojiet T-10 izmēra Torx skrūvgriezi.
11. Pārbaudiet, vai instruments ir stingri fiksēts.

Apstrādājamā materiāla balsta regulēšana

Norāde
Regulāri pārbaudiet attālumu starp apstrādājamā
materiāla balstu un slīpripu vai pulēšanas disku.
Attālumam jābūt pēc iespējas mazākam, un tas nekādā
gadījumā nedrīkst pārsniegt 2 mm.
Regulāri pielāgojiet attālumu. Ja nepieciešamo
attālumu vairs nevar iestatīt, nomainiet nolietoto
slīpripu vai pulēšanas disku.

Lai atkārtoti noregulētu apstrādājamā materiāla balsta (33)
attālumu, veiciet tālāk norādītās darbības.
1. Atskrūvējiet rievoto skrūvi (32) uz apstrādājamā materiāla

balsta (33).
2. Iestatiet apstrādājamā materiāla balstu (33) tā, lai attālums

līdz slīpripai vai pulēšanas diskam būtu mazāks nekā
2 mm. Pārliecinieties, vai leņķis vienmēr ir lielāks nekā
85°.

32

33

3. Atkal pievelciet rievoto skrūvi (32).
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Tīrīšana
Pirms un pēc katras lietošanas reizes ierīce ir jāiztīra.

Brīdinājums par elektrisko spriegumu
Pastāv īssavienojuma risks korpusā iekļuvuša
šķidruma dēļ.
Neiemērciet ierīci un piederumus ūdenī. Gādājiet, lai
korpusā neiekļūtu ūdens vai citi šķidrumi.

• Tīriet ierīci ar samitrinātu, mīkstu, neplūksnainu drānu.
Uzmaniet, lai korpusā neiekļūst mitrums. Uzmaniet, lai
mitrums nesaskaras ar elektriskām detaļām. Drānas
samitrināšanai neizmantojiet agresīvus tīrīšanas līdzekļus,
piemēram, tīrīšanas aerosolus, šķīdinātājus, spirtu
saturošus vai abrazīvus tīrīšanas līdzekļus.

• Nosusiniet ierīci ar mīkstu drānu, kas neplūksnojas.

• Iztīriet slīpēšanas putekļus un nepieciešamības gadījumā –
koka skaidas no instrumentu turētāja.

Utilizēšana

Vienmēr atbrīvojieties no iepakojuma materiāliem videi
draudzīgā veidā un saskaņā ar spēkā esošajiem vietējiem
utilizācijas noteikumiem.

Pārsvītrotas atkritumu tvertnes simbols uz vecākas
elektriskas vai elektroniskas ierīces norāda, ka pēc darbmūža
beigām to nedrīkst izmest saimniecības atkritumos. Jūsu
tuvumā ir vietas, kur bez maksas var nodot nolietotās
elektriskās vai elektroniskās ierīces. Adresi varat iegūt pilsētas
vai pašvaldības pārvaldē. Par citām nodošanas iespējām
daudzās ES valstīs varat uzzināt arī vietnē 
https://hub.trotec.com/?id=45090. Pretējā gadījumā vērsieties
pie oficiāla savā valstī pilnvarota uzņēmuma, kas nodarbojas ar
iekārtu savākšanu.

Dalīti nododot elektriskās un elektroniskās iekārtas, tiek
nodrošināta otrreizēja pārstrāde, materiālu utilizācija un
nolietoto ierīču cita veida utilizācija, kā arī tiek novērsta ierīcēs
ietverto iespējami bīstamo vielu ietekme uz vidi un cilvēku
veselību.

Atbilstības deklarācija

Atbilstības deklarācija EK mašīnu direktīvas 2006/42/EK,
II pielikuma 1. daļas A punkta izpratnē oriģināla tulkojums

Mēs, Trotec GmbH & Co. KG, deklarējam, ka tālāk nosauktais
produkts ir konstruēts un izgatavots, ievērojot iepriekš minētās
EK mašīnu direktīvas prasības. 2006/42/EK.

Produkta modelis / Produkts: PBGS 10-120

Produkta veids: dubultā slīpmašīna

Izlaides gads no: 2022

Atbilstošās ES direktīvas:
• 2011/65/ES: 01.07.2011.

• 2012/19/ES: 24.07.2012

• 2014/30/ES: 29.03.2014.

• 2015/863/ES: 31.03.2015.

Piemērotie saskaņotie standarti:
• EN ISO 12100:2010

• EN 55014-1:2017/A11:2020

• EN 62841-1:2015

• EN 62841-3-4:2016/A12:2020

Piemērotās nacionālās tiesību normas un tehniskās
specifikācijas:
• EN 55014-2:2015

• EN IEC 61000-3-2:2019

• EN 61000-3-3:2013/A1:2019

Ražotājs un par tehniskās dokumentācijas izstrādi atbildīgā
persona:
Trotec GmbH

Grebbener Straße 7, D-52525 Heinsberga

Tālrunis: +49 2452 962-400

E-pasts: info@trotec.de

Sastādīšanas vieta un datums:

Heinsberga, 31.05.2022

Detlefs fon der Līks (Detlef von der Lieck), uzņēmuma vadītājs

https://hub.trotec.com/?id=45090


Trotec GmbH

Grebbener Str. 7
D-52525 Heinsberg
  

 

+49 2452 962-400
+49 2452 962-200

info@trotec.com
www.trotec.com
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