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1.1 Deklaracja zgodności 

 

DEKLARACJA ZGODNOŚCI 

( Zgodnie z dyrektywa 2006/42/WE) 

 

JEST ZGODNY Z DYREKTYWAMI 
Dyrektywa 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn,  

zmieniająca dyrektywę 95/16/WE (przekształcenie) 
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1.2 Odbiorcy instrukcji obsługi 

Niniejszy dokument jest przeznaczony dla profesjonalnie wyszkolonych i 

wykwalifikowanych osób, które wiedzą, jak działać zgodnie z normami 

bezpieczeństwa; zakłada się, że każda osoba ma podstawową wiedzę na temat 

swojego stanowiska pracy. 

Podręcznik nie może służyć do nadrobienia braków i niedociągnięć  

kulturowych ani intelektualnych osób, które wchodzą w interakcję z maszyną.  

Personel odpowiedzialny za obsługę, konserwację i inne operacje związane z 

maszyną musi posiadać odpowiednie przeszkolenie oraz szczególne 

doświadczenie w użyciu tego typu maszyn lub podobnych. 

 

1.3Testowanie i odpowiedzialność 

Przygotowane do instalacji urządzenie jest wysyłane do klienta po przejściu 

testów oraz badań przewidzianych i ustalonych przez producenta, w zgodzie z 

obowiązującymi przepisami BHP 

1.4 Prośba o pomoc techniczną lub części zamienne  

Firma RAIMONDI S.p.A.  nie jest odpowiedzialna za nieprawidłowości w  

działaniu lub awarie, spowodowane niewłaściwym użyciem urządzenia lub 

interwencjami lub modyfikacjami dokonywanymi przez osoby trzecie, nie 

autoryzowane przez RAIMONDI S.p.A. 

Każdy wniosek/prośbę o pomoc do Serwisu pomocy technicznej klienta należy 

przesłać e-mailem na następujący adres: info@raimondispa.com 

Temat wiadomości e-mail: 

RAIMONDI S.p.A. - Serwis pomocy technicznej dla klientów 

Określając/wskazując na: 

1. rodzaj sprzętu, numer seryjny; 

2.  wykryte wady/usterki; 

3. sprzedawca, u którego zakupiono sprzęt; 
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4.  dokument podatkowy, który poświadcza datę zakupu przez użytkownik. 

 

 
 

1.5 Demontaż i rozbiórka 
 

Pod koniec rzeczywistego cyklu życia maszyny użytkownik musi przystąpić do 

demontażu urządzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Należy oddzielić poszczególne materiały zgodnie z przepisami prawa kraju, w 

którym sprzęt musi zostać zutylizowany. Sprzęt nie zawiera żadnych składników 

ani substancji niebezpiecznych, które potrzebują specjalnych procedur utylizacji. 
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2.1 Parametry techniczne 

Wymiary (długość X szerokość X wysokość): 280 x 265 x 240 mm 

                                                                       11 "1/32 x 10" 7/16 x 9 "29/64 

Maksymalna moc instalacyjna: od 600 do 1100 W - od 0,8 do 1,47 hp 

Maksymalna głębokość cięcia przy 90 °: 20 mm - 51/64 " 

Maksymalna głębokość cięcia przy 45 °: 16 mm - 41/64 " 

Średnica tarczy tnącej: 125 mm - 4”59/64  

Waga (*): 3,9 kg - 8,59 lb 

(*) Masa sprzętu, z wyłączeniem elektrycznego urządzenia tnącego (szlifierka) 

2.2 Opis sprzętu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urządzenie do cięcia POWER RAIZOR składa się z: 

A – Rama/ podwozie 

B - Obudowa ochronna 

C - Przyłącza systemu odsysania pyłu 
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2.3 Identyfikacja urządzenia 

Tabliczka identyfikacyjna CE jest umieszczona na urządzeniu w miejscu 

wskazanym na poniższym rysunku: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Użytkowanie 

Urządzenie POWER RAIZOR może być używane tylko w połączeniu z 

prowadnicą RAIZOR i jest kompatybilne z większością szlifierek kątowych 

wiodących marek o mocy od 600 W (0,8 hp) do 1100 W (1,47hp). 

Urządzenie POWER RAIZOR służy do cięcia dużych płyt gresowych i spieków 

kwarcowych z ceramiki, gresu i naturalnego kamienia. Urządzenie POWER 

RAIZOR może być używane tylko z dyskami i tarczami ściernymi o średnicy 

maks. 125 mm . Korzystanie z jakichkolwiek innych narzędzi jest zabronione!!!.  

Standardowy POWER RAIZOR przeznaczony jest do cięcia na sucho tylko w 
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połączeniu z odkurzaczem: specjalne akcesorium do cięcia na mokro dostępne 

jest osobno; akcesorium umożliwia wykonywanie cięcia na mokro przy  

 

zmniejszonej ilości pyłu. To dodatkowe urządzenie do cięcia na mokro podlega 

ograniczeniom wskazanym w instrukcji obsługi stosowanego modelu szlifierki. 

 

2.5 Nieprzewidziane i niewłaściwe zastosowanie zastosowanie 

urządzenia 

Uważa się za użytkowanie niewłaściwe, używanie urządzenia POWER RAIZOR 

z elektryczny urządzeniem do cięcia (np. szlifierka kątowa) innym niż zalecany i 

wskazany powyżej lub takim, którego parametry techniczne są wyższe od 

maksymalnie dopuszczanych.  

Urządzenie nie nadaje się do użytku w warunkach, w których może dojść do 

wybuchu, zdefiniowanych w dyrektywie 99/92/CE lub na zewnątrz w czasie 

deszczowej pogody. 
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3.1 Zasady ogólne   

 

 

 

 

 

 

1. Nie używaj z urządzenia, dopóki dokładnie nie zrozumiesz jego 

działania/funkcjonowania.  

2. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, pomimo uważnego przeczytania całej tej 

instrukcji, skontaktuj się z Serwisem Pomocy Technicznej RAIMONDI S.p.A. 

3. Upewnij się, że wszystkie przepisy bezpieczeństwa zawarte w tej instrukcji są 

zrozumiane przez  wszystkich pracowników korzystających z tego urządzenia.  

4. Przed użyciem urządzenia operator musi sprawdzić stan techniczny i istnienie 

ewentualnych widocznych defektów na urządzeniach zabezpieczających i na 

samym urządzeniu. W przypadku awarii bądź zepsucia natychmiast powiadom o 

tym RAIMONDI S.p.A. lub najbliższe Centrum Pomocy Technicznej . 

5. Wymieniaj części uznane za wadliwe bądź uszkodzone na oryginalne części 

zamienne, które posiadają gwarancję od firmy produkcyjnej. 

6. Nigdy nie próbuj ryzykownych rozwiązań! 

7. Zawsze noś okulary ochronne, ochraniacze uszu, odpowiednią maskę ochron do 

przetwarzanego produktu i inne dowolne osobiste urządzenie ochronne w 

obszarach, które tego wymagają. 

8. Zawsze stosuj i egzekwuj przepisy bezpieczeństwa; w przypadku gdy pojawiają  

ZASADY WYMIENIONE PONIŻEJ MUSZĄ BYĆ UWAŻNIE PRZECZYTANE, PONIEWAŻ STANOWIĄ 

NIEODŁĄCZNĄ CZĘŚĆ CODZIENNEJ PRAKTYKI WYKORZYSTYWANEJ PODCZAS UŻYWANIA I 

KONSERWACJI WSZYSTKICH CZĘŚCI SPRZĘTU. WIEDZA TA JEST NIEZBĘDNA, ABY ZAPOBIEC 

JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU WYPADKU Z UDZIAŁEM LUDZI LUB RZECZY. 
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się pewne wątpliwości, skonsultuj się z tą instrukcją przed ponownym podjęciem 

jakichkolwiek działań. 

 

9. Urządzenie może być używane tylko i wyłącznie dla zastosowań, do których jest 

przeznaczony i zgodnie z ustaleniami wyznaczonymi przez RAIMONDI S.p.A. 

 

 

 

 

Niewłaściwe użycie urządzenia może być źródłem zagrożenia dla osób 

odpowiedzialnych za używanie i uszkodzenie samego sprzętu.  

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów, które mogą wystąpić podczas 

okresu użytkowania urządzenia, jednakże nieuwzględnionych w aktualnych 

dokumentach pomocy technicznych, skonsultuj się niezwłocznie z naszym  

Serwisem Obsługi Klienta w celu rozwiązania problemu w najkrótszym możliwym 

czasie. 

 

 

 

 

 

 

 

NIE UŻYWAJ URZĄDZENIA DO CELÓW INNYCH NIŻ TE WSKAZANE PRZEZ INSTRUKCJĘ ORAZ NIE 

PRACUJ Z PRODUKTAMI INNYMI NIŻ TYMI WSKAZANYMI W INSTRUKCJI OBSŁUGI !!! 
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3.2 Polecenia i procedury mające na celu ochronę zdrowia i 

bezpieczeństwa operatora/użytkownika maszyny  

W wyniku oceny ryzyka przedstawiamy następujące środki zapobiegawcze mające na 

celu ochrony zdrowia i bezpieczeństwo operatora urządzenia.  

- Należy utrzymywać miejsce pracy w porządku i czystości. 

- Nie używaj urządzenia POWER RAIZOR w warunkach, w których może dojść do 

wybuchu, np. w obecności łatwopalnych cieczy, gazów i proszków. 

- Używaj przedłużaczy odpowiednich do warunków pracy i regularnie sprawdzaj stan 

kabla zasilającego. 

-  Przed wykonaniem jakiejkolwiek czynności konserwacyjnej oraz przed 

rozpoczęciem wymiany tarczy do cięcia ZAWSZE odłączaj elektronarzędzie. 

-  Nie wystawiaj POWER RAIZOR na deszcz lub wilgotność; 

- Nie przenoś urządzenia POWER RAIZOR chwytając go za przewód zasilający lub 

odłączając go od gniazda w ten sposób; 

- Trzymaj kabel z dala od źródeł ciepła, olejów, ostrych krawędzi i ruchomych części; 

- Przed aktywacją urządzenia POWER RAIZOR, usuń wszelkie klucze regulacyjne;  

- Nie należy nosić odzieży, ozdób, akcesoriów, które mogą wkręcić w ruchome części 

maszyny; 

- Jeśli używane są urządzenia do usuwania i zbierania kurzu, sprawdź, czy są one 

podłączone i używane prawidłowo. Korzystanie z tych urządzeń pomoże zmniejszyć 

ilość pyłu. 

- Aby bezpiecznie i poprawnie wykonać pracę, używaj tylko odpowiednich dysków. 

- Codziennie sprawdzaj czy wszystkie przełączniki i urządzania zabezpieczające 

działają prawidłowo; 

- Używaj i przechowuj urządzenie POWER RAIZOR z dala od dzieci i nie dopuść do 

tego, aby z urządzenia korzystały osoby niewyszkolone i niezapoznane z powyższymi 

instrukcjami. 
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-  Po każdej konserwacji lub regulacji upewnij się, że urządzenie działa poprawnie i 

bezpiecznie. W przypadku awarii nie korzystaj z urządzenia i skontaktuj się z 

serwisem pomocy technicznej. 

3.3 Hałas i wibracje 

Za charakterystyczne wartości emisji hałasu dla urządzenia należy uważać te 

podane w instrukcji obsługi używanej szlifierki kątowej. 

Wibracje: ekspozycja <2,5 m / s2 

 

3.4 Uwagi dotyczące bezpieczeństwa, które należy wprowadzić 

przed korzystaniem z maszyny 

Przed użyciem operator lub użytkownik urządzenia POWER RAIZOR musi 

podjąć następujące niezbędne środki zapobiegawcze: 

- Upewnij się, czy sieć zasilająca i przedłużacz, którą chcesz używać są zgodne 

z parametrami technicznymi płyty szlifierki kątowej; 

- Przed włożeniem wtyczki do gniazdka urządzenia upewnij się, że wyłącznik 

jest wyłączony;  

- Przed rozpoczęciem cięcia upewnij się czy osłona ochronna jest prawidłowo 

zamontowana; 

- Przed rozpoczęciem cięcia upewnij się czy urządzenia zabezpieczające są 

prawidłowo zamocowane; 

- Przed użyciem upewnij się czy narzędzia są w dobrym stanie, dobrze 

zamontowane i dokładnie dokręcone; 

- Upewnij się czy miejsce w którym pracujesz jest dobrze wentylowane; 

- Należy nosić osobiste wyposażenie ochronne podczas pracy. 
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3.5 Lokalizacja i znaczenie piktogramów w celu/do identyfikacji 

niebezpiecznych sytuacji 

Urządzenie POWER RAIZOR jest wyposażone w piktogramy do identyfikacji 

niebezpiecznych sytuacji. 

Chociaż maszyna została zaprojektowana i zbudowana, aby zmniejszyć do 

minimum niebezpieczne sytuacje, nadal istnieje ryzyko, wynikające z 

niewłaściwego użytkowania bądź użytkowania po nieprawidłowym montażu lub 

regulacji. 

 

 

PRZECZYTAJ INSTRUKCJĘ INSTALACJI - UŻYTKOWANIE - 

KONSERWACJA 

Poniższy piktogram nakłada na operatora obowiązek przeczytania instrukcji 

użytkowania i konserwacji przed użyciem, regulacją, instalacją i 

przeprowadzeniem konserwację urządzenia POWER RAIZOR. 

ZAKAZ ZASTOSOWANIA/UŻYWANIA TARCZ TNĄCYCH 

Poniższy piktogram wprowadza zakaz używania tarcz tnących. 

OBOWIĄZEK UŻYWANIA URZĄDZEŃ OCHRONNYCH 

Poniższy piktogram nakłada obowiązek na operatora lub użytkownika 

urządzenia POWER RAIZOR używania rękawic ochronnych zabezpieczających  

OBOWIĄZEK UŻYWANIA URZĄDZEŃ OCHRONNYCH 

Poniższy piktogram nakłada na operatora lub użytkownika urządzenia POWER 

RAIZOR obowiązek używania słuchawek lub ochronników słuchu, okularów 

ochronnych zabezpieczających przed dostaniem się małych części podczas 

cięcia lub po nim oraz masek ochronnych przed kurzem powstającym podczas 

cięcia. 

PRZECZYTAJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI I KONSERWACJI!!!  W PRZYPADKU NIEZROZUMIENIA 

KTÓREJKOLWIEK Z PROCEDUR OBSŁUGI, PROSIMY O KONTAKT Z TECHNIKAMI PRODUCENTA. 
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4.0 MONTAŻ 

 

 

1. Zdejmij osłonę ochronną (A) odkręcając pokrętła (B). 

2. Przykręć wrzeciono szlifierki kątowej (C) do wałka urządzenia (D) i dokręć 

za pomocą specjalnego klucza (E). 

Sprawdź, czy montaż jest solidny i bezpieczny. 

 

3. Dociśnij wspornik (F) do szlifierki i dokręć śruby (G) za pomocą klucza (H) 

dołączonego do urządzenia POWER RAIZOR.  

 

ABY ZMNIEJSZYĆ TWORZENIE KURZU i PYŁU PODCZAS CIĘCIA UPEWNIJ SIĘ  

CZY JEST PODŁĄCZONY I WŁĄCZONY SYSTEM ODCIĄGANIA ZANIECZYSZCZEŃ! 

OPERATOR JEST ZOBOWIĄZANY SIĘ DO UŻYWANIA URZĄDZEŃ OCHRONY OSOBISTEJ. 
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Przymocuj szlifierkę do wspornika za pomocą taśmy (I). 

4. Przeprowadź montaż tarczy tnącej (L) uwzględniając kierunek jej obrotów, a 

następnie zamocuj ją za pomocą odpowiedniej nakrętki przy użyciu specjalnego 

klucza (H) 

5. Zamknij osłonę ochronną (A), dokręcając wszystkie pokrętła (B). 

 

6. Włóż do środka ramy (M) zespół (N) i zamontuj za pomocą śrub w pozycji 

cięcia.  

7. Wkręcić uchwyt (P) szlifierki w ramę. 
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5.1 REGULACJA TARCZY TNĄCEJ 
Wykonaj kilka próbnych cięć przed właściwym użyciem urządzenia POWER RAIZOR.  

OPERATOR JEST ZOBOWIĄZANY SIĘ DO UŻYWANIA URZĄDZEŃ OCHRONY OSOBISTEJ !!!! 

OPERACJA CIĘCIA WYMAGA STABILNEJ I PŁASKIEJ POWIERZCHNI PRACY 

DO WSZYSTKICH OPERACJI CIĘCIA ZALECA SIĘ UŻYWANIE STOŁU MODUŁOWEGO  

„BANCO MAXI” 

WRZECIONA URZĄDZENIA POWER RAIZOR I GŁOWICA SZLIFIERKI KĄTOWEJ MOGĄ 

SPOWODOWAĆ  WZROST TEMPERATURY W TRAKCIE UŻYTKOWANIA 

W PRZYPADKU MATERIAŁÓW BARDZO STRUKTURALNYCH MOŻE WYSTĄPIĆ SYTUACJA, W KTÓREJ 

PRZYSSAWKI NIE BĘDĄ PRZYLEGAĆ PRAWIDŁOWO DO PROWADNICY. W TAKIM PRZYPADKU 

ZAMOCUJ PROWADNICĘ ZA POMOCĄ ZACISKÓW. 

PRZED UŻYCIEM URZĄDZENIA UPEWNIJ SIĘ, ŻE CZY JEST PODŁĄCZONY I WŁĄCZONY SYSTEM 

ODCIĄGANIA/ODSSYSANIA ZANIECZYSZCZEŃ! 
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POWER RAIZOR jest wyposażony w regulację równoległości dysku. 

W przypadku kiedy konieczne jest wykonanie takiej regulacji, postępuj w 

następujący sposób:  

1. Lekko poluzuj nakrętkę  (A), aby odchylić przednią część prowadnicy. 

2. Wykonaj cięcie o długości około 20 cm, a następnie gdy dysk jest wyłączony, 

sprawdź wzrokowo, czy dysk/tarcza jest równoległa  do cięcia na płytce. 

3. W przypadku cięć jolly (45 °) wskazane jest ustawienie tarczy w taki sposób 

aby tylnia część była bardziej odległa od materiału. 

 

5.2 Cięcie pod kątem 90° 

Urządzenie POWER RAIZOR może ciąć materiał o grubości do maksymalnie 

20 mm materiału. W zależności od grubości materiału, może być niezbędne 

zrobienie krótkich przerw podczas cięcia, aby umożliwić ochłodzenie dysku. 

 

1. Poluzuj pokrętła (A) i ustaw POWER RAIZOR w położeniu cięcia pod kątem 

90 °, a następnie dokręć pokrętła (A). 

2. Umieść płytę przeznaczoną do cięcia na płaskiej powierzchni i umieść na niej 

prowadnicę (B). Zaznacz część do usunięcia na obu końcach płyty. 
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3. Umieść POWER RAIZOR na prowadnicy (B) i ustaw tarczę zgodnie z 

zaznaczonym pomiarem (C). 

4. Dokręć przyssawki prowadnicy (B) za pomocą uchwytów (D). 

5. Poluzuj nakrętkę motylkową (E) i opuść tarczę do zaplanowanego położenia. 

Dokręć nakrętkę motylkową (E). 

6. Włożyć rurę ssącą do otworu (F). Uruchom odkurzacz przemysłowy. 

7. Uruchom szlifierkę i rozpocznij cięcie, trzymając za uchwyt (G).  Posuwaj się  
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ze stałą prędkością, zwalniając do 5 cm przed końcem cięcia. 

Krawędzie cięcia można wykończyć za pomocą gąbek diamentowych lub 

tarczek ściernych. 

 

 

Aby zagwarantować cięcie liniowe, konieczne jest użycie właściwych tarcz oraz 

utrzymywać stałą prędkość posuwu, proporcjonalną do grubości i rodzaju 

materiału przeznaczonego do cięcia. Aby zoptymalizować żywotność tarczy 

diamentowej, zaleca się robić kilkusekundową przerwę po każdych 25 cm 

cięcia.  

5.3 Cięcie pod kątem 30° - 45° - 47° - 70° 

Urządzenie POWER RAIZOR służy cięcia ukośnego płyt wielkoformatowych o 

maksymalnej grubości 16 mm przy 45 °. 

1. Umieść Power Raizor w prowadnicy (A)  

2. Poluzuj pokrętła (B) i ustaw POWER RAIZOR w położeniu pożądanej 

konfiguracji cięcia. 

 3. Dokręć pokrętła (B). 

PORUSZAJ SIĘ ZE STAŁĄ PRĘDKOŚCIĄ W KIERUNKU W KTÓRYM WSKAZUJE STRZAŁKA 

ZNAJDUJĄCA SIĘ NA OBUDOWIE OCHRONNEJ 
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4. Umieść płytę przeznaczoną do cięcia na płaskiej powierzchni i umieść na niej 

prowadnicę.  

5. Ustaw prowadnicę równolegle do krawędzi, która ma być obrabiana, na taką  
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odległość, która pozostawia co najmniej 1 mm pomiędzy powierzchnią 

materiału i początkiem ukosu.  Aby ułatwić sobie pracę, użyj regulowanej miarki 

(D) na obu końcach płytki. 

6. Dokręć przyssawki prowadnicy (B) za pomocą uchwytów (D). 

7. Włóż rurę ssącą do otworu (E). Uruchom odkurzacz przemysłowy. 

8. Uruchom szlifierkę i chwyć za rączkę (F), aby rozpocząć fazowanie. Posuwaj 

się ze stałą prędkością, robiąc co jakiś czas przerwy i zwolnij na 5 cm (2 ") 

przed końcem ukosowania.  

Aby ustawić odniesienie/miarkę/odległość szukaj informacji w rozdziale 6.3 

„Regulacja wzornika” 
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5.4 Frezowanie i nacinanie 

 

 

 

 

Urządzenie POWER RAIZOR służy nacinania płyt o minimalnej grubości 15 

mm i frezowania płyt do maksimum 10 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Usuń pokrętło antywibracyjne (A), aby zastosować konfigurację 180°. 

ODKURZACZ PRZEMYSŁOWY NIE SPOWODUJE CAŁKOWITEGO USUNIĘCIA PYŁU. 

OPERATOR  OPRÓCZ UŻYWANIA URZĄDZEŃ OCHRONY OSOBISTEJ  

(ZALECANE SĄ MASKI FILTRACYJNE FFP2, NORMA EN 149), MUSI KORZYSTAĆ Z 

URZĄDZENIA W OTWARTYM I PRZEWIETRZNYM MIEJSCU. 
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2. Całkowicie odkręć pokrętła (B) i ustaw urządzenie POWER RAIZOR 

w pozycji 180°. Zakręć pokrętła niezbyt mocno (B) (nie dokręcaj ich 

maksymalnie!)  

3. Wyreguluj pokrętła (C), aby ustawić tarczę lub frez na pożądaną 

wysokość do pracy. Za pomocą miarki sprawdź prawidłowe ustawienie 

urządzenia. Całkowicie dokręć pokrętła (B). 

4. Umieść płytę do przecięcia na płaskiej powierzchni i na niej umieść 

prowadnicę równolegle do krawędzi. Przyssij przyssawki 

prowadnicy (E) za pomocą uchwytów (F). 
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5. Dostosuj głębokość cięcia odpowiednio do swoich potrzeb za pomocą 

pokrętła (D). 

6. Włożyć rurę ssącą do otworu (E). Uruchom odkurzacz przemysłowy. 

7. Uruchom szlifierkę i chwyć za rączkę (F), aby rozpocząć fazowanie. 

Posuwaj ze stałą prędkością. 

 

8. W przypadku używania frezów należy umieścić podkładkę (G) na kołnierzu 

szlifierki. Zwróć uwagę na kierunek wkładania kołnierza . Centrowanie 

powinno być ustawione na stronę do frezu.  
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6.1 Regulacja rolek    

 

Umieść urządzenie POWER RAIZOR na prowadnicy. 

1. Lekko poluzuj śrubę mocującą (A) kółeczko (R1), 

2. Poluzuj nakrętkę (B) i obracaj śrubę (C) aż do ustawienia prawidłowej 

pozycji. 

3. Po zakończeniu ustawienia odpowiedniej pozycji zakręć nakrętkę (B) i 

zablokuj koło dokręcając śrubę (A). 

4. Powtórz te same czynności dla kółeczka (R2). 

 

 

 

 

 

OPERATOR JEST ZOBOWIĄZANY DO UŻYWANIA URZĄDZEŃ OCHRONY OSOBISTEJ !!!! 

UPEWNIJ SIĘ ŻE  URZĄDZENIE JEST ODŁĄCZONE OD SIECI !! 

 

PRZESUW MUSI BYĆ WYKONANY STANOWCZYM RUCHEM BEZ 

ŻADNYCH  PRZERW!!! 
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6.2 Regulacja kółek 

 

 

1. Przymocuj prowadnicę i poruszaj uchwytem (A) w taki sposób, aby 

prowadnica znajdowała się w odpowiednim ustawieniu do pracy. 

2. Poluzuj nakrętkę mocującą (B) kółka (R1),  a następnie przesuwaj kółkiem, aż 

będzie przylegało do materiału 

3. Dokręć nakrętkę (B) Powtórz te same operacje dla drugiego kółka (R2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÓŁKA MUSZĄ DOTYKAĆ PŁYTKI. WJAZD I WYJAZD WÓZKA Z PŁYTKI 

NIE POWINIEN STANOWIĆ PROBLEMU 
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6.3 Regulacja przymiaru 
 

W celu regulacji przymiaru umieść przecinarkę na płycie tak, aby uzyskać 

odpowiednią odległość. 

1. Odkręć śrubę (A), dociśnij kątownik (B) do przecinarki.  

2. Odkręcaj lub dokręcaj śrubę (C) tak, aby dotykała obrabianej krawędzi 

płytki.  

3. Dokręć śrubę do końca (A) 
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7.1 Tabela części zamiennych 


