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Lue käyttöohje ja turvaohjeet ennen ensimmäistä käyttökertaa sekä noudata niitä. 

Säilytä tämä käyttöohje. 
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Käyttötarkoitus 

Tämä työkalu on tarkoitettu puun, muovin, metallin, laastin ja pinnoitettujen 

pintojen kuivahiomiseen. Lisäksi se soveltuu kiillottamiseen, koska sitä 

ohjataan elektronisesti. 

Tämä sähkötyökalu ei sovellu paikalleen kiinnitettäväksi. 

 

Osien kuvaus 

Osien numerointi viittaa kuvaan. 

 

 

1 Virtakatkaisin                2 Hiomalevy    

3 Pölylaatikko         4 Kahva 

5 Hiomapaperin kiinnike 

 

Tekniset tiedot 

Epäkeskohiomakone   

Jännite V 230–240 V ~ 50 Hz 

Nimellisteho W 240 

Nopeus kuormittamattomana min-1 15000 

Hiomalaikan läpimitta mm 113×108 

Paino Kg 1,2 

Suojausluokka  回/II 

 

 

Toiminta 

 

 

 

Virran kytkeminen ja katkaiseminen 

1. Kun pistoke on työnnetty sähköpistorasiaan, voit käynnistää hiomakoneen 

painamalla virtakatkaisimen suojuksen I-merkkiä. 



 

2. Voit katkaista hiomakoneesta virran painamalla virtakatkaisimen suojuksen 

0-merkkiä. 

 

HUOMAUTUS: Hiomakoneen käynnistämisen ja sammuttamiseen painamalla 

virtakatkaisimen suojusta täytyy totutella. Totutteleminen kuitenkin kannattaa, 

koska suojus suojaa katkaisinta. Tällöin koneen käyttöikä pitenee. 

 

Hiomakoneen käyttäminen 

1. Hiomakoneen avulla voidaan hioa esimerkiksi puuta, muovia, metalleja ja 

maalattuja pintoja. 

2. Käytä suojalaseja, hengityssuojainta ja kuulosuojainta. 

3. Käynnistä hiomakone vasta kun se on työstettävän kappaleen päällä. 

Varmista, että koko hiomapinta on työstettävän kappaleen päällä. 

4. Liikuta hiomakonetta hiottavalla pinnalla pyörivin liikkein tasaisesti. Paina 

sitä vain kohtuullisesti. 

 

HUOMAUTUS: Jos pintaan jää naarmuja hiomisen jälkeen, kokeile seuraavia 

keinoja: 

1. Vaihda koneeseen karkeampi hiomapaperi ja hio naarmut pois ennen 

jatkamista alkuperäisellä hiekkapaperilla. 

2. Vaihda karkeudeltaan samanlainen hiomapaperi. Hio naarmut pois ennen 

työn viimeistelemistä käyttämällä hienompaa hiomapaperia. 

 

Hiomapaperiarkin asettaminen paikalleen 

VAROITUS! Varmista aina, että laitteesta on katkaistu virta ja että pistoke on 

irrotettu virtalähteestä ennen laitteen säätämistä tai huoltoa. 

   

1. Avaa kiinnike.  

 

2. Aseta hiomapaperiarkin reuna kiinnikkeeseen. Keskitä hiomapaperiarkki. 

Kohdista sen reunat hiomatyynyyn. 



           

3. Kiinnitä hiomapaperiarkki paikalleen sulkemalla kiinnike. (Hiomapaperin 

taittaminen valmiiksi helpottaa kiinnittämistä.) 

 

4.   Toista toimet toisessa päässä. Pidä paperi kireänä. 

 

Huomaa: Hiomapaperin tulee olla tiiviisti kiinni alustassa. Muutoin alusta kuluu 

voimakkaasti. 

 

Sahanpurun poisto 

VAROITUS! Varmista aina, että laitteesta on katkaistu virta ja että pistoke on 

irrotettu virtalähteestä ennen laitteen säätämistä tai huoltoa. 

1. Kiinnitä pölypussi hiomakoneeseen painamalla 

putki tiukasti pölyn talteenottoliitäntään. 

VAROITUS! Jotta mahdollisimman suuri osa pölystä 

otetaan talteen, tyhjennä pussi kun se on puoliksi täynnä. 

Kun hiot metallia, älä käytä pölypussia. Kuumat metallinkappaleet 

voivat sytyttää puupölyn tai pussin tuleen. 

2. Hiomakoneen voi yhdistää pölynimuriin tai pölynpoistojärjestelmään 

käyttämällä pölynimurin letkua. 

  

 

Huolto ja puhdistus 

Irrota pistoke sähköpistorasiasta ennen sähkötyökalun käsittelemistä. 

Pidä kone ja ilmanvaihtoaukot aina puhtaina, jotta kone toimii 

turvallisesti ja oikein. 

Jos virtajohto on tarpeen vaihtaa, vaihto on turvallisuusriskien välttämiseksi 

teetettävä hyväksytyssä huollossa. 

 

YMPÄRISTÖ 



Kun laite tulee elinkaarensa päähän, sitä ei saa hävittää kotitalousjätteenä vaan se 

täytyy kierrättää. 

Sähkö- ja elektroniikkajätettä ei saa hävittää tavallisena 

talousjätteenä. Toimita se jäteasemalle, jotta se kierrätetään. Saat lisätietoja 

paikallisilta viranomaisilta tai jälleenmyyjältä. 

 

 

 


