UWAGA! Przed pierwszą
precyzyjną obróbką proszę
przeszlifować całą
powierzchnię tarczy!

RT-TD01
Otwór wewnętrzny 22,3mm
Średnica 115mm
Gradacja 120

Uwagi ogólne
Przed zastosowaniem narzędzia diamentowego należy dokładnie przeczytać poniższe zalecenia oraz instrukcję obsługi urządzenia
przeznaczonego do użycia. Uszkodzone, nieprawidłowo zamontowane lub niewłaściwie stosowane narzędzia diamentowe mogą
spowodować wypadek! W przypadku wątpliwości należy skontaktować się wcześniej z importerem.
Przed użyciem
- Przed montażem narzędzia urządzenie należy odłaczyć od źródła zasilania (poprzez wyjęcie wtyczki sieciowej / akumulatora).
- Sprawdzić integralność narzędzia diamentowego oraz urządzenia. Nigdy nie wolno używać uszkodzonych narzędzi diamentowych (np.
niewyważonych, z biciem bocznym lub promieniowym, pękniętych, odkształconych).
- Zadbać o czyste miejsce pracy.
- Narzędzie diamentowe musi odpowiadać materiałowi przeznaczonemu do obróbki.
- Narzędzi tnących przeznaczonych do pracy na mokro nie można stosować na sucho.
- Nigdy nie należy przekraczać maksymalnej dopuszczalnej prędkości obrotowej narzędzia diamentowego.
- Sprawdzić wszystkie zabezpieczenia urządzenia.
- Wymiary narzędzia diamentowego muszą spełniać wymagania dotyczące zastosowania urządzenia.
- Nie wolno manipulować ani narzędziem, ani urządzeniem.
Prawidłowy montaż
- Mocowanie narzędzia diamentowego musi odpowiadać mocowaniu urządzenia.
- Narzędzie należy bezpiecznie i stabilnie zamocować na urządzeniu.
- Wyczyścić mocowania urządzenia i narzędzia diamentowego.
- Przed użyciem, korzystając z przebiegu próbnego, należy wykluczyć wibracje, niewyważenie lub nieprawidłowy montaż.
Użycie
- Należy koniecznie nosić odpowiednią odzież ochronną (okulary, nauszniki, maska, obuwie, rękawice).
- Zadbać o bezpieczną pozycję i mocne zaciśnięcie obrabianego przedmiotu.
- W kierunku wyrzutu narzędzia diamentowego i w bezpośrednim otoczeniu nie powinny znajdować się żadne niechronione osoby.
- Zwrócić uwagę na przedmioty, które mogłyby zostać uszkodzone.
- Zachować odległość od palnych lub łatwopalnych przedmiotów.
- Tarcze tnące nadają się wyłącznie do prostych cięć. Cięcie promieniowe lub jednostronny nacisk poprzecznie do kierunku cięcia może
spowodować pęknięcia lub odpryski (chyba, że narzędzie zostało opracowane w tym celu).
- Urządzenie należy zawsze uruchamiać na biegu jałowym, a narzędzia diamentowego nie umieszczać gwałtownie, nie przechylać ani nie
naciskać zbyt mocno.
- Unikać przegrzania narzędzia i urządzenia - w razie konieczności należy przerwać pracę.
Po użyciu
- Po użyciu urządzenie zatrzymać bezpiecznie, bez dotykania.
- Urządzenie pozostawić do ostygnięcia z dala od materiałów palnych, unikać jego dotykania (ryzyko poparzenia!)
Gwarancja
- Gwarancja nie pokrywa niewłaściwej obsługi lub manipulowania narzędziem diamentowym.
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