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1. OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 
 

  OSTRZEŻENIE Przeczytaj wszystkie ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa i wszystkie instrukcje. 
Niezastosowanie się do ostrzeżeń i instrukcji może spowodować porażenie prądem elektrycznym, pożar i/lub 
poważne obrażenia ciała. 
Wszystkie ostrzeżenia i instrukcje należy zachować do wykorzystania w przyszłości. Termin "narzędzie 
elektryczne" w ostrzeżeniach odnosi się do narzędzia elektrycznego zasilanego z sieci (przewodowego) lub 
akumulatorowego (bezprzewodowego). 

 

1) Bezpieczeństwo w miejscu pracy 
a) Miejsce pracy powinno być czyste i dobrze oświetlone. Zagracone lub ciemne miejsca sprzyjają wypadkom. 
b) Nie wolno używać elektronarzędzi w strefach zagrożonych wybuchem, np. w obecności łatwopalnych 
cieczy, gazów lub pyłów. Narzędzia elektryczne wytwarzają iskry, które mogą spowodować zapłon pyłu lub oparów. 
c) Podczas obsługi elektronarzędzia należy trzymać z dala od dzieci i osób postronnych. Odwrócenie uwagi 

może spowodować utratę kontroli. 
 
2) Bezpieczeństwo elektryczne 
a) Wtyczki do elektronarzędzi muszą być dopasowane do gniazdka. Nigdy nie należy w żaden sposób 
modyfikować wtyczki. Nie wolno używać żadnych wtyczek adapterów z uziemionymi (uziemionymi) 
elektronarzędziami. Niezmodyfikowane wtyczki i pasujące do nich gniazdka zmniejszają ryzyko porażenia prądem. 
b) Należy unikać kontaktu ciała z uziemionymi lub uziemionymi powierzchniami, takimi jak rury, grzejniki, 

zakresy i lodówki. 
Istnieje zwiększone ryzyko porażenia prądem, jeśli ciało jest uziemione lub uziemione. 

c) Nie należy wystawiać elektronarzędzi na działanie deszczu lub wilgoci. Woda dostająca się do 
elektronarzędzia zwiększa ryzyko porażenia prądem. 
d) Nie nadużywaj sznurka. Nigdy nie należy używać przewodu do przenoszenia, ciągnięcia lub odłączania 
narzędzia elektrycznego. Przewód należy trzymać z dala od ciepła, oleju, ostrych krawędzi i ruchomych 
części. Uszkodzone lub zaplątane przewody zwiększają ryzyko porażenia prądem. 
e) Podczas korzystania z elektronarzędzia na zewnątrz należy używać przedłużacza odpowiedniego do użytku 
na zewnątrz. Korzystanie z przewodu przystosowanego do pracy na zewnątrz zmniejsza ryzyko porażenia prądem. 
f) Jeśli praca elektronarzędzia w wilgotnym miejscu jest nieunikniona, należy stosować zasilacz z 
zabezpieczeniem przeciwprądowym (RCD). Zastosowanie RCD zmniejsza ryzyko porażenia prądem. 

 

3) Bezpieczeństwo osobiste 
a) Bądź czujny, obserwuj co robisz i kieruj się zdrowym rozsądkiem przy obsłudze elektronarzędzia. Nie wolno 
używać elektronarzędzia, gdy jesteś zmęczony lub pod wpływem narkotyków, alkoholu lub leków. Chwila 
nieuwagi podczas obsługi narzędzia elektrycznego może spowodować poważne obrażenia ciała. 
b) Stosować środki ochrony osobistej. Zawsze używaj środków ochrony oczu. Sprzęt ochronny, taki jak maska 
przeciwpyłowa, antypoślizgowe buty ochronne, twardy kapelusz lub środki ochrony słuchu używane w odpowiednich 
warunkach ograniczą obrażenia ciała. 
c) Zapobiegać niezamierzonemu uruchomieniu. Upewnij się, że wyłącznik znajduje się w pozycji wyłączonej, 
podłączając go do źródła zasilania i/lub akumulatora, podnosząc lub przenosząc narzędzie. Przenoszenie 
elektronarzędzi z palcem na włączniku lub zasilanie elektronarzędzi, które mają włącznik w pozycji włączonej, grozi 
wypadkiem. 
d) Przed włączeniem elektronarzędzia należy wyjąć klucz regulacyjny lub klucz. Pozostawienie klucza lub klucza 
przymocowanego do obracającej się części narzędzia elektrycznego może spowodować obrażenia ciała. 
e) Nie przesadzaj. Przez cały czas utrzymujcie właściwą postawę i równowagę. Pozwala to na lepszą kontrolę nad 
elektronarzędziem w nieoczekiwanych sytuacjach. 
f) Ubierz się odpowiednio. Nie należy nosić luźnego ubrania ani biżuterii. Trzymaj włosy, ubranie i rękawice z 
dala od ruchomych części. Luźne ubrania, biżuteria lub długie włosy mogą się zaplątać w ruchome części. 
g) Jeśli przewidziano urządzenia do podłączenia urządzeń odpylających i odpylających, należy zapewnić ich 
podłączenie i prawidłowe użytkowanie. Korzystanie z urządzeń do odpylania może zmniejszyć zagrożenia związane 
z pyłem. 

 

4) Użytkowanie i pielęgnacja elektronarzędzi 
a) Nie należy używać siły wykorzystując elektronarzędzie. Należy używać narzędzia elektrycznego 
odpowiedniego do danego zastosowania. Prawidłowe elektronarzędzie wykona pracę lepiej i bezpieczniej w tempie, 
do jakiego zostało zaprojektowane. 
b) Nie należy używać elektronarzędzia, jeśli wyłącznik nie włącza i nie wyłącza go. Każde narzędzie elektryczne, 
którym nie można sterować za pomocą wyłącznika, jest niebezpieczne i musi zostać naprawione. 
c) Przed dokonaniem jakichkolwiek regulacji, zmianą akcesoriów lub przechowywaniem elektronarzędzi należy 
odłączyć wtyczkę od źródła zasilania i/lub akumulator od elektronarzędzia. Takie zapobiegawcze środki 
bezpieczeństwa zmniejszają ryzyko przypadkowego uruchomienia elektronarzędzia. 
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d) Nieużywane elektronarzędzia należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i nie dopuszczać do 
obsługi elektronarzędzia przez osoby nieobeznane z elektronarzędziem lub niniejszą instrukcją. Narzędzia 
elektryczne są niebezpieczne w rękach nieprzeszkolonych użytkowników. 
e) Konserwacja elektronarzędzi. Należy sprawdzać, czy nie występuje niewspółosiowość lub wiązanie części 
ruchomych, pęknięcie części oraz wszelkie inne warunki, które mogą mieć wpływ na działanie elektronarzędzia. 
W przypadku uszkodzenia należy zlecić naprawę narzędzia elektrycznego przed jego użyciem. Wiele wypadków 
jest powodowanych przez źle konserwowane narzędzia elektryczne. 
f) Narzędzia tnące powinny być ostre i czyste. Prawidłowo konserwowane narzędzia tnące o ostrych krawędziach 
tnących są mniej podatne na wiązanie i łatwiejsze do opanowania. 
g) Elektronarzędzia, akcesoria, końcówki narzędziowe itp. należy używać zgodnie z niniejszymi instrukcjami, 
uwzględniając warunki pracy i wykonywane prace. Używać elektronarzędzia do innych czynności niż te zamierzone 
mogą doprowadzić do niebezpiecznej sytuacji. 

 

5) Serwis 
a) Należy zlecić naprawę elektronarzędzia wykwalifikowanemu serwisantowi, który stosuje wyłącznie identyczne 

części zamienne. Zapewni to utrzymanie bezpieczeństwa elektronarzędzia. 
 

Instrukcje bezpieczeństwa dla wszystkich operacji 
Powszechne ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa podczas operacji szlifowania, szlifowania, 
szczotkowania drutem, polerowania lub usuwania materiału ściernego: 

 
a) To elektronarzędzie jest przeznaczone do pracy jako szlifierka. Należy zapoznać się z wszystkimi 
ostrzeżeniami dotyczącymi bezpieczeństwa, instrukcjami, ilustracjami i danymi technicznymi dostarczonymi 
wraz z tym elektronarzędziem. Niezastosowanie się do wszystkich wymienionych poniżej instrukcji może 
spowodować porażenie prądem elektrycznym, pożar i/lub poważne obrażenia ciała. 
b) Nie zaleca się wykonywania za pomocą tego elektronarzędzia takich czynności jak szlifowanie, 
szczotkowanie druciane, polerowanie lub obcinanie. Operacje, do których narzędzie elektryczne nie zostało 
zaprojektowane, mogą stwarzać zagrożenie i powodować obrażenia ciała. 
c) Nie należy używać akcesoriów, które nie są specjalnie zaprojektowane i zalecane przez producenta 

narzędzia. 
Tylko dlatego, że akcesorium można podłączyć do elektronarzędzia, nie zapewnia ono bezpiecznej pracy. 
d) Prędkość znamionowa osprzętu musi być co najmniej równa prędkości maksymalnej oznaczonej na 

elektronarzędziu. 
Akcesoria pracujące szybciej niż ich prędkość znamionowa mogą się złamać i odlecieć. 
e) Średnica zewnętrzna i grubość osprzętu musi mieścić się w zakresie mocy znamionowej Państwa 
elektronarzędzia. Osprzęt o niewłaściwych wymiarach nie może być odpowiednio chroniony lub kontrolowany. 
f) Gwintowane mocowanie osprzętu musi być dopasowane do gwintu wrzeciona szlifierki. W przypadku 
osprzętu montowanego za pomocą kołnierzy, otwór w osprzęcie musi pasować do średnicy ustalającej 
kołnierza. Akcesoria, które nie pasują do osprzętu montażowego elektronarzędzia, będą niewyważone, będą 
nadmiernie wibrować i mogą spowodować utratę kontroli. 
g) Nie należy używać uszkodzonych akcesoriów. Przed każdym użyciem należy skontrolować wyposażenie 
dodatkowe, takie jak tarcze ścierne pod kątem wiórów i pęknięć, podkładkę pod kątem pęknięć, rozdarć lub 
nadmiernego zużycia, szczotkę drucianą pod kątem luźnych lub pękniętych drutów. W przypadku upuszczenia 
elektronarzędzia lub akcesoriów należy sprawdzić, czy nie są one uszkodzone lub zainstalować nieuszkodzone 
akcesoria. Po sprawdzeniu i zainstalowaniu osprzętu należy odsunąć siebie i osoby postronne od płaszczyzny 
obracającego się osprzętu i uruchomić narzędzie elektryczne z maksymalną prędkością bez obciążenia przez 
jedną minutę. Uszkodzone akcesoria zazwyczaj rozpadają się w tym czasie testowym. 
h) Należy nosić środki ochrony osobistej. W zależności od zastosowania stosować osłonę twarzy, okulary 
ochronne lub okulary ochronne. W razie potrzeby należy nosić maskę przeciwpyłową, ochronniki słuchu, 
rękawice i fartuch warsztatowy, które zatrzymają drobny materiał ścierny lub fragmenty obrabianego 
przedmiotu. Ochrona oczu musi być w stanie zatrzymać latające odłamki powstałe w wyniku różnych czynności. Maska 
przeciwpyłowa lub respirator muszą być w stanie odfiltrowywać cząsteczki powstałe w wyniku wykonywanej pracy. 
Długotrwałe narażenie na hałas o dużej intensywności może powodować utratę słuchu. 
i) Trzymać osoby postronne w bezpiecznej odległości od miejsca pracy. Wszystkie osoby wchodzące na teren 
miejsca pracy muszą nosić środki ochrony osobistej. Odłamki przedmiotu obrabianego lub uszkodzonego 
wyposażenia dodatkowego mogą odlecieć i spowodować obrażenia poza bezpośrednim obszarem pracy. 
j) Narzędzie elektryczne należy trzymać wyłącznie za izolowane powierzchnie chwytne, podczas wykonywania 
czynności, w których osprzęt tnący może stykać się z ukrytym przewodem lub własnym kablem. Osprzęt tnący 
stykający się z przewodem "pod napięciem" może spowodować, że odsłonięte części metalowe narzędzia elektrycznego 
będą "pod napięciem", co może spowodować porażenie prądem elektrycznym operatora. 
k) Ustawić sznurek z dala od akcesoriów wirujących. W przypadku utraty kontroli, sznurek może zostać przecięty 
lub zahaczony, a dłoń lub ramię może zostać wciągnięte w akcesoria wirujące. 
l) Nigdy nie należy odkładać elektronarzędzia, dopóki akcesorium nie zostanie całkowicie zatrzymane. Osprzęt 
wirujący może chwycić powierzchnię i wyciągnąć elektronarzędzie poza kontrolę. 
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m) Nie należy uruchamiać elektronarzędzia podczas przenoszenia go z boku. Przypadkowy kontakt z obracającym 
się akcesorium może spowodować zatrzaśnięcie się odzieży i wciągnięcie jej do ciała. 
n) Regularnie czyścić otwory wentylacyjne elektronarzędzia. Wentylator silnika będzie zasysał kurz wewnątrz 
obudowy, a nadmierne nagromadzenie sproszkowanego metalu może spowodować zagrożenie elektryczne. 
o) Nie należy używać elektronarzędzia w pobliżu materiałów łatwopalnych. Iskry mogą spowodować zapalenie się 

tych materiałów. 

p) Nie należy używać akcesoriów, które wymagają płynnych płynów chłodzących. Używanie wody lub innych 
płynnych chłodziw może spowodować porażenie prądem elektrycznym lub wstrząs. 

 
Dalsze instrukcje bezpieczeństwa dla wszystkich operacji Odbicia i związane z nimi ostrzeżenia 
Odbicie to nagła reakcja na przyciśnięte lub zatrzaśnięte koło obrotowe, podkładkę, szczotkę lub inne akcesoria. 
Zaciskanie lub zatrzaśnięcie powoduje gwałtowne zatrzymanie obracającego się osprzętu, co z kolei powoduje, że 
niekontrolowane elektronarzędzie jest przesuwane w kierunku przeciwnym do kierunku obrotu osprzętu w punkcie 
wiązania. 
Na przykład, jeśli tarcza ścierna zostanie zahaczona lub ściśnięta przez przedmiot obrabiany, krawędź tarczy, która 
wchodzi w punkt ściśnięcia, może wykopać się w powierzchni materiału, powodując jego wysunięcie lub wykopanie. Koło 
może wyskakiwać w kierunku lub z dala od operatora, w zależności od kierunku ruchu koła w miejscu przygniecenia. W 
tych warunkach mogą również pęknąć koła ścierne. 

 

Odbicia są wynikiem niewłaściwego użycia elektronarzędzia i/lub nieprawidłowych procedur lub warunków pracy i można 
ich uniknąć, podejmując odpowiednie środki ostrożności, jak podano poniżej. 
a) Zachowaj pewny chwyt narzędzia elektrycznego i ustaw ciało i ramię w pozycji umożliwiającej 
przeciwstawienie się siłom odrzutu. Zawsze używaj pomocniczego uchwytu, jeśli jest dostarczony, dla 
maksymalnej kontroli nad odbijaniem lub reakcją momentu obrotowego podczas uruchamiania. Operator może 
kontrolować reakcję momentu obrotowego lub siły odbicia, jeśli zostaną podjęte odpowiednie środki ostrożności. 
b) Nigdy nie należy umieszczać dłoni w pobliżu obracających się akcesoriów. Akcesorium może odbić się od dłoni. 
c) Nie należy ustawiać ciała w miejscu, w którym narzędzie elektryczne będzie się poruszać w przypadku 
odbicia. Odbicie spowoduje przemieszczenie narzędzia w kierunku przeciwnym do ruchu koła w miejscu zahaczenia. 
d) Należy zachować szczególną ostrożność podczas pracy w narożnikach, na ostrych krawędziach itp. Unikać 
podskakiwania i zaczepiania osprzętu. Narożniki, ostre krawędzie lub odbicia mają tendencję do zahaczania o 
obracające się akcesorium i powodują utratę kontroli lub odbicie. 
e) Nie należy montować piły łańcuchowej do rzeźbienia w drewnie ani piły zębatej. Takie brzeszczoty powodują 
częste odbicia i utratę kontroli. 

 

Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa dotyczące operacji szlifowania i cięcia 
Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa specyficzne dla operacji szlifowania i cięcia ściernego: 
a) Należy używać tylko tych typów kół, które są zalecane dla danego elektronarzędzia oraz specjalnej osłony 
zaprojektowanej dla wybranego koła. Kółka, dla których elektronarzędzie nie zostało zaprojektowane, nie mogą być 
odpowiednio chronione i są niebezpieczne. 
b) Powierzchnia szlifowania ściernic wgłębianych centralnie musi być zamontowana poniżej płaszczyzny 
wargi ochronnej. Niewłaściwie zamontowana tarcza, która wystaje przez płaszczyznę wargi ochronnej, nie 
może być odpowiednio zabezpieczona. 
c) Osłona musi być pewnie przymocowana do elektronarzędzia i ustawiona w sposób zapewniający 
maksymalne bezpieczeństwo, tak aby najmniejsza ilość koła była wystawiona na działanie operatora. 
Osłona pomaga chronić operatora przed uszkodzonymi fragmentami koła, przypadkowym kontaktem z kołem i 
iskrami, które mogłyby spowodować zapalenie się odzieży. 
d) Koła mogą być używane tylko do zalecanych zastosowań. Na przykład: nie szlifować z boku ściernicy 
tarczowej do cięcia. Ściernice tarczowe do cięcia przeznaczone są do szlifowania obwodowego, siły boczne 
działające na te ściernice mogą powodować ich pękanie. 
e) Zawsze używaj nieuszkodzonych kołnierzy kół, które mają właściwy rozmiar i kształt dla wybranego koła. 
Odpowiednie kołnierze podtrzymują koło, zmniejszając tym samym możliwość jego pęknięcia. Kołnierze do ściernic 
tarczowych do cięcia mogą różnić się od kołnierzy ściernic do szlifowania. 
f) Nie należy używać zużytych kół z większych elektronarzędzi. Koła przeznaczone do większych elektronarzędzi 
nie nadają się do większych prędkości obrotowych mniejszych narzędzi i mogą pęknąć. 
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2. SYMBOLE 
 

 Patrz: instrukcja obsługi 
 
 
 
 

Noś środki ochrony słuchu 
 
 
 
 

Ochrona oczu 

 

Zgodnie z podstawowymi obowiązującymi normami bezpieczeństwa określonymi w dyrektywach europejskich 
 
 
 

 

Symbol WEEE do utylizacji 
 

 

Produkt klasy II 
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3. PRODUKT 
 

 

1) Opis 
 
 

 

1. Blokada 
wrzeciona 

2. Montaż uchwytu 
3. Wyłącznik 

ON/OFF 
4. Przewód 

zasilający 

5. Szczotki węglowe 
6. Uchwyt pomocniczy 
7. Osłona 
8. Klucz
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2) Dane techniczne 

Model FM1125 

Napięcie 230-240V˜ 50Hz 

Władza 1100W 

Prędkość znamionowa w obrotach na 
minutę 

12000/min 

Średnica tarczy w mm Ø125mm 

Wielkość gwintu wrzeciona M14 

Grubość tarczy 6 mm 

Waga Maksymalnie 2,3 kg 

Klasa ochrony  
/ II 

Poziom ciśnienia akustycznego Lpa Max: 91dB(A), K=3 dB(A) 

Poziom mocy akustycznej Lwa Max: 102 dB(A) , K=3 dB(A) 

Wartość wibracji Max: ah,AG=3,89 m/s2,K=1,5 m/s² 

 

Informacja 
 Deklarowana całkowita wartość drgań została zmierzona zgodnie ze standardową metodą badań i może być 

wykorzystana do porównania jednego narzędzia z innym; 
 Deklarowaną wartość całkowitą wibracji można również wykorzystać we wstępnej ocenie narażenia. 

 

Ostrzeżenie 
 Emisja drgań podczas rzeczywistego użytkowania elektronarzędzia może różnić się od deklarowanej wartości 

całkowitej w zależności od sposobu użytkowania narzędzia; oraz 
 Konieczne jest określenie środków bezpieczeństwa mających na celu ochronę operatora, które opierają się na 

oszacowaniu narażenia w rzeczywistych warunkach użytkowania (z uwzględnieniem wszystkich części cyklu 
operacyjnego, takich jak czas, w którym narzędzie jest wyłączane i pracuje na biegu jałowym, oprócz czasu 
uruchomienia). 
Stosowanie środków ochrony słuchu 

 
 

4. UŻYTKOWANIE 
 

 

1) Przeznaczenie 
Ta szlifierka kątowa jest przeznaczona do szlifowania i obróbki zgrubnej metali takich jak metal czy kamień. 
Narzędzie może być używane również jako narzędzie tnące przy użyciu odpowiednich tarcz. Pojemność 
narzędzia wynosi maksymalnie 125 mm. 
Nie należy używać tego narzędzia do celów komercyjnych; jest ono przeznaczone 
wyłącznie do użytku prywatnego. Używaj tylko tarcz do szlifowania i cięcia. 

 
2) Przed pierwszym użyciem 

Sprawdź, czy opakowanie jest kompletne i nie jest uszkodzone. Jeśli brakuje niektórych części lub są 
uszkodzone, proszę nie    używać narzędzia i przynieść je z powrotem do sprzedawcy. 

 
3) Zgromadzenie 

 
OSTRZEŻENIE: Przed montażem narzędzie musi być zawsze wyłączone i odłączone od zasilania! 
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- Instalacja tarczy 
UWAGA: Narzędzie jest dostarczane bez tarczy szlifującej; w celu zakupu zalecanej tarczy za 
pomocą tego narzędzia należy zwrócić się do sprzedawcy. 

 

o Umieścić wewnętrzny kołnierz na wrzecionie. 
o Umieść następnie odpowiedni dysk. 

o Umieść zewnętrzny kołnierz tarczy i przykręć go mocno kluczem trzpieniowym. 

UWAGA: Kołnierz jest już zainstalowany i może być używany z tarczami do 

szlifowania i cięcia. Za tarczą można zamontować zewnętrzny kołnierz z dwóch stron: 

 

 

 

 

 

 

 

- Instalacja uchwytu pomocniczego 
Uchwyt pomocniczy może być zamontowany po obu stronach narzędzia. Miejsce montażu uchwytu 
pomocniczego zależy od pozycji, w której będzie używane narzędzie. Zamontuj i przykręć mocno uchwyt do 
momentu jego zablokowania. Sposób montażu uchwytu zależy od pozycji, w jakiej będzie on używany. W celu 
zmiany pozycji uchwytu pomocniczego należy wyłączyć narzędzie. 

 

4) Działanie 
 

1. Przed włączeniem narzędzia należy znaleźć odpowiednią pozycję do jego obsługi. 
2. Podłączyć przewód zasilający do gniazda. 
3. Szlifierkę kątową trzymać obiema rękami, jedną ręką trzymać korpus maszyny, a drugą uchwyt pomocniczy. 
4. Naciśnij przycisk przełącznika do przodu. 
5. Aby zatrzymać operację, należy nacisnąć i zwolnić przycisk przełącznika. 
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Szlifowanie zgrubne 
Aby uzyskać najlepsze wyniki szlifowania zgrubnego, należy trzymać ściernicę pod kątem od 30o do 40o w 
stosunku do powierzchni obrabianego przedmiotu i prowadzić ją równomiernymi ruchami tam i z powrotem nad 
obrabianym przedmiotem. 
Cięcie 
Używając szlifierki kątowej prostokątnej do cięcia, należy unikać przechylania jej w płaszczyźnie cięcia. Tarcza tnąca 
musi mieć czystą krawędź tnącą. Do cięcia twardego kamienia najlepiej stosować diamentową tarczę tnącą. 
Używanie maszyny do cięcia materiałów azbestowych jest zabronione! 
Nigdy nie używaj tarczy tnącej do szlifowania zgrubnego. 

5) Wymień dysk 
Ostrzeżenie: Uważaj - użyta płyta może być bardzo gorąca! 
1. Wyciągnąć wtyczkę zasilania z gniazdka sieciowego. 
2. Wcisnąć i przytrzymać przycisk blokady wrzeciona (2) w celu zabezpieczenia wrzeciona 
3. Obróć wał, aż się zablokuje. 
4. Zdjąć kołnierz zewnętrzny (a) i kołnierz mocujący (b) za pomocą dostarczonego klucza dwuotworowego. 
5. Założyć żądaną tarczę (8) na wrzeciono i wymienić kołnierz zewnętrzny i kołnierz nośny. Zwolnić blokadę 

wrzeciona. 
 

 

5. KONSERWACJA I SERWIS 
 

Zachowaj swoje narzędzie na bieżąco. Pozwoli to utrzymać narzędzie w dobrym stanie i przedłuży jego żywotność. 
Do czyszczenia narzędzia nie należy używać środków ściernych ani korozyjnych. Tego typu produkty powodują 
uszkodzenie narzędzia. 

 
Nie dokonujcie żadnych napraw samodzielnie. Naprawy i przeglądy powinny być wykonywane przez kompetentną 
osobę lub autoryzowany punkt serwisowy (prosimy o kontakt ze sprzedawcą). 

 

a. Po każdym użyciu 
Sprawdzić stan wyposażenia dodatkowego i korpusu narzędzia (czystość, zużycie, uszkodzenia itp.). W przypadku 
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zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń, zużycia lub nieprawidłowego działania, nie należy używać narzędzia i oddać 
go do specjalistycznego serwisu w celu sprawdzenia i naprawy. 

 
b. Szczotki węglowe 

Do narzędzia dołączony jest jeden zestaw szczotek węglowych. Gdy szczotki węglowe są zużyte, można je 
wymienić na nowe dołączone do zestawu. Zabierz swoje narzędzie do naszego centrum serwisowego w celu 
konserwacji i wymiany szczotek węglowych. 

 

c. Serwisowanie 
Użytkownik nie wymaga żadnej szczególnej konserwacji. Po każdym sezonie należy dostarczyć narzędzie do 
autoryzowanego punktu serwisowego w celu przeprowadzenia ogólnej konserwacji maszyny. 

 

d. Części zamienne 
Części zamienne można zamówić bezpośrednio w naszym centrum serwisowym. Proszę złożyć zamówienie 
zgodnie z typem maszyny i numerem części wskazanym na rysunku wybuchowym. 

 
Jeżeli konieczna jest wymiana kabla, musi być ona wykonana przez producenta lub jego przedstawiciela, aby uniknąć 
zagrożenia. 

 
 

e. Przechowywanie 

- Po użyciu i oczyszczeniu, proszę zachować narzędzie. 

- Narzędzie należy przechowywać w czystym, suchym miejscu, najlepiej w jego pudełku. 

- Podczas transportu i przechowywania należy zawsze zakładać osłonę ochronną na ostrze. 

- Narzędzie powinno być przechowywane z dala od dzieci i zwierząt domowych. 

- Należy unikać wystawiania narzędzia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. 

 

 
6. UTYLIZACJA 

 

 
 

 

Produktów elektrycznych nie należy wyrzucać razem z produktami gospodarstwa domowego. Zgodnie z dyrektywą 
europejską 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz jej wdrożeniem do prawa 
krajowego, zużyte produkty elektryczne muszą być zbierane selektywnie i usuwane w przewidzianych do tego celu 
punktach zbiórki. Porozmawiaj z lokalnymi władzami lub sprzedawcą w celu uzyskania porady dotyczącej recyklingu. 
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7. DEKLARACJA CE 
 

 

 

BUILDER SAS 
32, rue Aristide Bergès - ZI 31270 Cugnaux - Francja 

 

Ogłoś, że następujące narzędzie: 
SZLIFIERKA 

KĄTOWA 
FM1125 

Numer seryjny: 20200727150-20200727649 

20200910249-20200910748 
 

Jest zgodny z wymogami dyrektywy Maszyna 2006/42/WE oraz z następującymi po niej dyrektywami 
europejskimi: 

 

Dyrektywa EMC 2014/30/UE 
Dyrektywa ROHS (UE) 2015/863 zmieniająca dyrektywę 2011/65/UE 

 
Narzędzie to jest również zgodne z poniższymi standardami: 

PL 60745-1: 2009+A11:2010 

EN 60745-2-3:2011+A2:2013+A11:2014+A12:2014+A13:2015 
 

PL 55014-1:2017 
PL 55014-2:2015 

PL 61000-3-2:2014 
PL 61000-3-3:2013 

 
 

Odpowiedzialna za dokumentację techniczną: Julia Zou 

 
 
 

Cugnaux, 07/07/2020 
 
 

Philippe MARIE / PDG 



 

 8. GWARANCJA                                                                                                                                       

 

 
GWARANCJA 

Producent udziela gwarancji na produkt w zakresie wad materiałowych i produkcyjnych na okres 2 lat od daty 

pierwotnego zakupu. Gwarancja ma zastosowanie tylko wtedy, gdy produkt jest przeznaczony do użytku 

domowego. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku normalnego zużycia. 

Producent wyraża zgodę na wymianę części uznanych przez wyznaczonego dystrybutora za wadliwe. 

Producent nie ponosi odpowiedzialności za wymianę maszyny w całości lub w części, i/lub za powstałe w 

wyniku tego szkody. 

Gwarancja nie obejmuje awarii z powodu: 

• Niewystarczająca konserwacja. 

• nieprawidłowy montaż, regulacja lub działanie produktu. 

• części podlegające normalnemu zużyciu. 

Gwarancja nie obejmuje: 

• koszty wysyłki i pakowania. 

• używanie narzędzia do celów innych niż te, do których zostało zaprojektowane. 

• obsługa i konserwacja maszyny odbywa się w sposób nie opisany w instrukcji obsługi. 

Ze względu na naszą politykę ciągłego doskonalenia produktów, zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub 

modyfikacji specyfikacji bez uprzedzenia. W konsekwencji, produkt może różnić się od informacji w nim 

zawartych, ale modyfikacja zostanie podjęta bez uprzedzenia, jeśli zostanie uznana za poprawę poprzedniej 

cechy. 
 

PRZED UŻYCIEM MASZYNY NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ 
INSTRUKCJĘ OBSŁUGI. 

Przy zamawianiu części zamiennych należy podać numer lub kod części, który znajduje się na liście części 
zamiennych w niniejszej instrukcji. Zachować dowód zakupu; bez niego gwarancja jest nieważna. Aby pomóc 

Państwu z produktem, zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem naszej strony 

internetowej: 

- • +33 (0)9.70.75.30.30 

• https://services.swap-europe.com/contact 

Musisz stworzyć "bilet" za pośrednictwem platformy internetowej. 

• Zarejestruj się lub utwórz swoje konto. 

• Wskazać odniesienie do narzędzia. 

• Wybierz temat swojej prośby. 

• Proszę opisać swój problem. 

• Pliki te należy dołączyć: paragon fiskalny lub 

dowód sprzedaży, zdjęcie tabliczki znamionowej 

(numer seryjny), zdjęcie potrzebnej części (np. 

złamane bolce na wtyczce transformatora). 
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 9. AWARIA PRODUKTU                                                                                                                        

CO ZROBIĆ, JEŚLI MOJA MASZYNA SIĘ ZEPSUJE? 
 

 

Jeśli kupiłeś swój produkt w sklepie: 

a) Opróżnij zbiornik paliwa. 

b) Upewnij się, że Twoja maszyna jest kompletna i czysta z wszystkimi dostarczonymi akcesoriami! W 

przeciwnym razie, naprawiający odmówi przyjęcia maszyny. 

Idź do sklepu z kompletną maszyną i z paragonem lub fakturą. 

 
 

Jeśli kupiłeś swój produkt na stronie internetowej: 

a) Opróżnij zbiornik paliwa. 

b) Upewnij się, że Twoja maszyna jest kompletna i czysta z wszystkimi dostarczonymi akcesoriami! W 

przeciwnym razie, naprawiający odmówi przyjęcia maszyny. 

c) Stwórz bilet serwisowy SWAP-Europe na stronie: https://services.swap-europe.com Przy sporządzaniu 

na życzenie SWAP-Europe, należy dołączyć fakturę i zdjęcie tabliczki znamionowej (numer seryjny). 

d) Przed opuszczeniem maszyny należy skontaktować się ze stacją naprawczą, aby upewnić się, że jest ona 
dostępna. 

Przejdź do stacji naprawczej z kompletną maszyną w opakowaniu, wraz z fakturą zakupu i arkuszem obsługi 

stacji do pobrania po zakończeniu zlecenia serwisowego na stronie SWAP-Europe. 

W przypadku maszyn z awarią silnika producentów BRIGGS & STRATTON, HONDA i RATO prosimy o 

zapoznanie się z poniższą instrukcją. 

 
Naprawy będą wykonywane przez zatwierdzonych producentów silników tych producentów, patrz ich strona 
internetowa: 

• http://www.briggsandstratton.com/eu/fr 

• http://www.honda-engines-eu.com/fr/service-network-page;jsessionid=5EE8456CF39CD572AA2AEEDFD 

290CDAE 

• https://www.rato-europe.com/it/service-network 

 
 

Proszę zachować oryginalne opakowanie, aby umożliwić zwrot towaru po sprzedaży lub zapakować 

urządzenie w podobny karton o tych samych wymiarach. 

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszego serwisu posprzedażowego można złożyć 

wniosek na naszej stronie internetowej https:// services.swap-europe.com. 

Nasza gorąca linia jest dostępna pod numerem telefonu +33 (9) 70 75 30 30. 
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 10. WYŁĄCZENIA Z GWARANCJI                                                                                                      

GWARANCJA NIE OBEJMUJE: 

 
• Uruchomienie i konfiguracja produktu. 

• Uszkodzenia wynikające z normalnego zużycia produktu. 

• Uszkodzenia wynikające z niewłaściwego użytkowania produktu. 

• Uszkodzenia powstałe w wyniku montażu lub uruchomienia niezgodnie z instrukcją obsługi. 

• Awarie związane z gaźnikiem po 90 dniach i zanieczyszczeniem gaźników. 

• Okresowe i standardowe zdarzenia konserwacyjne. 

• Działania polegające na modyfikacji i demontażu, które bezpośrednio powodują utratę gwarancji. 

• Produkty, których oryginalne oznaczenie uwierzytelniające (marka, numer seryjny) zostało zniszczone, 
zmienione lub 

Wycofany. 

• Wymiana materiałów eksploatacyjnych. 

• Użycie nieoryginalnych części. 

• Łamanie części w wyniku uderzenia lub projekcji. 

• Akcesoria się psują. 

• Wady i ich konsekwencje związane z jakąkolwiek zewnętrzną przyczyną. 

• Utrata części składowych i straty z powodu niewystarczającej ilości wkrętów. 

• Cięcie elementów i wszelkie uszkodzenia związane z odklejaniem się elementów. 

• Przeciążenie lub przegrzanie. 

• Słaba jakość zasilania: wadliwe napięcie, błąd napięcia itp. 

• Uszkodzenia wynikające z pozbawienia produktu możliwości korzystania z niego w czasie niezbędnym do 
przeprowadzenia naprawy 

oraz, bardziej ogólnie, koszty związane z unieruchomieniem produktu. 

• Koszty drugiej opinii sporządzonej przez stronę trzecią w następstwie oszacowania przez stację 

naprawczą SWAP-Europe 

• Użycie produktu, który wykazywałby wadę lub uszkodzenie, które nie było przedmiotem 
natychmiastowego zgłoszenia i/lub naprawy w ramach usług SWAP-Europe. 

• Pogorszenie związane z transportem i magazynowaniem*. 

• Wyrzutnie powyżej 90 dni. 

• Olej, benzyna, smar. 

• Uszkodzenia związane z używaniem niezgodnych paliw lub smarów. 

 
 

* Zgodnie z przepisami dotyczącymi transportu, szkody związane z transportem muszą być zgłoszone 
przewoźnikom w ciągu 48 godzin. 

maksymalnie kilka godzin po obserwacji listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. 

Niniejszy dokument jest uzupełnieniem ogłoszenia, niewyczerpującą listą. 

Uwaga: wszystkie zamówienia muszą być sprawdzone w obecności osoby dostarczającej. W przypadku 

odmowy ze strony osoby odpowiedzialnej za dostawy, należy po prostu odmówić dostawy i powiadomić o 

odmowie. 

 

 

 

 

 

 



 

Przypomnienie: rezerwy nie wykluczają zawiadomienia listem poleconym z potwierdzeniem odbioru w 
terminie 72 

Godziny. 

Informacja: 

Urządzenia termiczne muszą być nawadniane w każdym sezonie (usługa dostępna na stronie SWAP-
Europe). Baterie muszą 
być naładowane przed przechowywaniem. 

 
 


