
 

 

KULMAHIOMAKONE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Lue käyttöohje ja turvaohjeet ennen ensimmäistä käyttökertaa sekä noudata niitä. 

Säilytä tämä käyttöohje. 

 

 

 

 



 Käytä suojalaseja. 

  

 

Käyttötarkoitus 

Tämä työkalu on tarkoitettu metalli- ja kivimateriaalien leikkaamiseen, 

työstämiseen ja harjaamiseen tarvitsematta käyttää vettä. 

Jos sahaat käyttämällä hankausaineita, on käytettävä erityistä sahausohjainta 

(lisävaruste). 

Jos sahaat kiveä, varmista riittävän tehokas pölynpoisto. Hiomisessa voidaan 

käyttää hyväksyttyjä hiomalaikkoja. 

 

Osien kuvaus 

Osien numerointi viittaa kuvaan. 

 

 

 

1. Levyn suojus 

2. Karalukitsin 

3. Virta- ja lukituspainike 

4. Pääkahva 

5. Ilmanvaihtoaukko 

6. Apukahva 

7. Ulompi laippa 

8. Tukilaippa 

9. Ruuvi 

 

 

 

Tekniset tiedot 

Kulmahiomakone  912522 



Jännite V 230–240 V ~ 50 Hz 

Nimellisteho W 600 

Maksiminopeus min-1 12000 

Hiomalaikan läpimitta mm 115 

Hiomakoneen karan 

kierreliitäntä 

 M14| 

Paino Kg 2,2 

Suojausluokka  回/II 

 

Käyttäminen 

Irrota pistoke sähköpistorasiasta ennen sähkötyökalun käsittelemistä. 

 

Apukahvan kiinnittäminen 

Varmista, että kun kiinnität tai irrotat apukahvan, pistoke on irrotettu sähköpistorasiasta. 

 
Apukahvan (6) voidaan kiinnittää johonkin kulmahiomakoneen kolmesta 

aukosta. Ne sijaitsevat yläosassa sekä vasemmalla ja oikealla. 

 

Suojuksen asentaminen 

VAROITUS:  Ennen hiomakoneen kokoamista ja säätämistä katkaise siitä virta 

ja irrota pistoke sähköpistorasiasta. 

Löysennä ruuvia ruuvitaltalla. Siirrä laikan suojus (1) haluamaasi asentoon ja 

kiinnitä se tiukasti. 

Laikan suojus suojaa käyttäjää, jos laikka särkyy käytön aikana. Siksi suojus on 

asetettava oikeaan asentoon. 

 

Hiomalaikan asettaminen paikalleen 

VAROITUS:  Ennen hiomakoneen kokoamista irrota sen pistoke 

sähköpistorasiasta. 

Pidä karan lukituspainiketta (2) painettuna ja kiinnitä kara paikalleen. Käännä 

karaa (c), kunnes se lukkiutuu. Irrota laipan ulompi (a) ja sisempi (b) osa 

mukana toimitetulla kaksiaukkoisella kiintoavaimella. 

Kiinnitä karaan haluamasi hioma- tai katkaisulaikka. Aseta laipan ulompi ja 

sisempi osa takaisin paikoilleen. Vapauta karan lukitus. 



  
TÄRKEÄÄ: Paina karan lukituspainiketta (2) vasta kun moottori ja kara © ovat 

pysähtyneet. Pidä karan lukituspainiketta painettuna, kun vaihdat laikan. 

Käynnistä hiomakone painamalla painiketta (3). Anna sen toimia 30 sekuntia, 

jotta voit varmistaa, että se toimii oikein eikä tärise epänormaalisti. Jos 

hiomakone tärisee voimakkaasti, pysäytä se heti ja selvitä syy. 

Jos hioma- tai katkaisulaikan paksuus on noin 3 mm, kiinnitä siihen ulompi 

laippa (a) litteä puoli kohti laikkaa. 

 

1. Hiomalaikan asettaminen paikalleen käytettäessä hiomalaikkaa, jonka 

keskellä on syvennys. 

 

2. Katkaisulaikan asettaminen paikalleen käytettäessä katkaisulaikkaa, jonka 

keskellä on syvennys. 

 
3. Suoran katkaisulaikan asettaminen paikalleen. 

 

Kiristä sivukahva tiukasti ruuvaamalla se vaihteiston jommallakummalla 

puolella sijaitsevaan aukkoon. Aukon voi valita omien mieltymysten mukaan. 



 

Virran kytkeminen ja katkaiseminen 

Ennen kulmahiomakoneen käyttämistä varmista, että virransyötön jännite 

vastaa sen tyyppikilvessä näkyvää merkintää. 

Ennen turvapainikkeella varustetun virtapainikkeen (3) painamista tarkista, 

että hiomalaikka on kunnolla paikallaan ja toimii oikein  ja että ulompi laippa 

on kiristetty oikein. 

                

Työnnä pistoke sähköpistorasiaan. 

Käynnistäminen 

Paina turvalukkopainiketta oikealle (ks. nuoli 1). Paina samalla virtapainiketta 

eteenpäin ja pidä se painettuna (ks. nuoli 2). 

Virran katkaiseminen 

Paina virtapainike kokonaan sisään (3). Se palautuu automaattisesti 

alkuasentoon (OFF). Työkalusta katkeaa virta. Älä irrota otettasi hiomakoneesta 

ennen sen pysähtymistä. 

Varoitus: Laippa jatkaa pyörimistä myös virran katkaisemisen jälkeen. 

 

MOOTTORI 

Kun moottori käy, ilman täytyy vaihtua siinä. Pidä siksi ilmanvaihtoaukot (5) 

aina puhtaina. 

 

Käyttäminen 

Hiominen 

Pitele tukevasti kiinni pääkahvasta (4) ja apukahvasta (6). Käynnistä kone. 

Vältä peittämästä ilmanvaihtoaukkoja kädelläsi. Muutoin hiomakone voi 

ylikuumentua. Anna laipan saavuttaa täysi nopeus. 

Nyt voit aloittaa hiomisen. Suurin teho saavutetaan, kun hiomakonetta 

pidetään 

15–30 asteen kulmassa hiottavaan pintaan nähden. Siirtele hiomakonetta 

työstettävän kohteen pinnalla. Älä pakota hiomakonetta. Laikkaa ei yleensä 

tarvitse painaa kohti hiottavaa pintaa. 

Moottori voi kipinöidä käytön aikana. Tämä on normaalia. Se ei ole merkki 

hiomakoneen vikaantumisesta. 

Katkaise hiomakoneesta virta käytön jälkeen. 



Jos virtajohto on vaurioitunut, sen tilalle saa vaihtaa ainoastaan 

samanlaisen virtajohdon. Ota yhteys huoltokorjaamoon. 

 

Halkaiseminen 

Suuri loukkaantumisvaara! 

Jos laikka halkeaa, sen osia voi lentää suurella nopeudella. 

– Älä paina laikkaa sivusuunnassa. Muutoin se voi jumiutua ja rikkoutua. 

 

1. Aseta halkaisulaikka paikalleen. 

2. Käynnistä työkalu ja anna sen ensin käydä kuormittamattomana. 

3. Pidä konetta siten, että moottori on 30–45 asteen kulmassa työstettävään 

kappaleeseen nähden. 

4. Ohjaa levyä hitaasti ja tasaisesti suunniteltua linjaa pitkin. 

 

Huolto ja puhdistus 

Irrota pistoke sähköpistorasiasta ennen sähkötyökalun käsittelemistä. 

Pidä kone ja ilmanvaihtoaukot aina puhtaina, jotta kone toimii 

turvallisesti ja oikein. 

Käytä pölyn talteenottoa mahdollisuuksien mukaan. Puhalla 

ilmanvaihtoaukot puhtaiksi säännöllisesti. Käytä 

vikavirtasuojakytkintä. Laitteen sisään voi kertyä sähköä johtavaa pölyä 

metallia työstettäessä. Tämä voi vaikuttaa sähköeristykseen. 

Säilytä ja käsittele varusteita huolellisesti. 

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. 

 


