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Köszönjük, hogy az EXPERT rezgőcsiszoló megvásárlása mellett döntött. Ebben a 

dokumentumban hasznos információkat talál a termék rendeltetésszerű és helyes 
használatával kapcsolatban, ezért kérjük, olvassa el figyelmesen! 
 

Biztonság mindenek előtt! Kérjük feltétlenül olvassa el a mellékelt Biztonsági 
Utasításokat is! Azok be nem tartása áramütést, tüzet vagy személyi sérülést okozhat. 
 

Rendeltetésszerű használat 

A készülék elsősorban fa felületek csiszolására készült, de arra alkalmas csiszolópapírral 
műanyag és fém felületek csiszolásához is megfelelő. A készüléket barkács 
felhasználásra tervezték. Bármely, az említettektől eltérő felhasználás a készülékben 
kárt tehet. A nem rendeltetésszerű használatból eredő mindennemű kárért a 
felelősség kizárólag a felhasználót terheli. 
Ha a készüléket túlterhelik, túl nagy erővel nyomják, az a készülékben kárt tehet, amely 
helyreállítási költsége a felhasználót terheli. 
 

A készülék részei 

1. Ki/be kapcsoló 

2. Puha markolat 
3. Elektromos kábel 
4. Porgyűjtő doboz 

5. Porelszívó csatlakozó 

6.Tépőzáras csiszolólemez (csiszolótalp, alumíniumból) 
7.  Csiszolópapír 
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Figyelmeztető szimbólumok 

A készülék adatlapján lehetnek jelzések.  

Ezek fontos információt jelölnek a termékkel vagy a használatával kapcsolatban. 
 

 

 

A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el a 
használati útmutatót. 
 

 

 

A készülék használata közben mindig viseljen 
védőszemüveget. 
 

 

 

A készülék használata közben mindig viseljen fülvédőt. 
 

 

 

A készülék használata közben mindig viseljen 
pormaszkot. 
 

 

 

A készülék használata közben mindig viseljen 
védőkesztyűt. 

 
Megfelel a termékre vonatkozó szabványoknak. 

 

Az elektronikus hulladékok nem tehetők a háztartási 
hulladék közé. Kérjük vigye el az újrahasznosító 
üzembe. Kérdezze meg a helyi hatóságot vagy a 
kereskedőt az újrahasznosítás lehetőségéről. 

 

Kettős szigeteléssel rendelkezik a hatékonyabb 
védelem érdekében. 
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Általános biztonsági utasítások 
 

Olvasson el minden biztonsági figyelmeztetést és minden utasítást. A figyelmeztetések 
és utasítások betartásának elmulasztása áramütést, tüzet és/vagy súlyos sérülést 
okozhat. Őrizze meg a figyelmeztetések és utasítások leírását jövőbeni hivatkozás 
céljából. A figyelmeztetésekben előforduló berendezés (power tool) kifejezés a 
hálózatról működtetett (vezetékes) berendezésre, vagy az elemes (vezetékmentes) 
berendezésre utal. 
 

Munkakörnyezet 

▪ A munkaterületét tartsa tisztán és rendben. A rendetlenség és a megvilágítatlan 
munkaterületek balesetekhez vezethetnek. 
▪ Ne működtesse az eszközt robbanásveszélyes környezetben, ahol éghető 
folyadékok, gázok és por található. Az elektromos működtetésű szerszámok 
szikrázhatnak, ezek pedig meggyújthatják a port vagy gőzöket. 
▪ Az elektromos működtetésű szerszám használata közben ne tartózkodjanak a 
közelében gyerekek és más személyek. Ha megzavarják, elvesztheti a felügyeletet az 
eszköz felett. 

 

Kérjük, feltétlenül olvassa el a használati útmutatót is! 

 

Elektromos biztonság 

▪ Mindig ellenőrizze, hogy a tápellátás megfelel-e az adattáblán feltüntetett 
feszültségnek.  
A csatlakozódugónak illeszkednie kell a tápaljzatba. A hálózati csatlakozódugó 
semmiképpen nem alakítható át. Ne használja az adapter-csatlakozót más földelt 
eszközökkel együtt. Az eredeti csatlakozódugók és megfelelő tápaljzatok révén 
csökkenthető az elektromos áramütés veszélye. 
▪ Kerülje az érintkezést földelt felületekkel, például csővezetékekkel, 
fűtőkészülékekkel, tűzhelyekkel és hűtőkkel. Az áramütés kockázata nő, ha a teste 
földelt. 
▪ Az eszközt tartsa távol az esőtől vagy a nedvességtől. Ha víz szivárog az 
elektromos készülékbe, az növeli az elektromos áramütés kockázatát. 
▪ Ne a kábelt használja az eszköz szállításához vagy felakasztásához, és a 
csatlakozót ne a kábel meghúzásával távolítsa el a tápaljzatból. A tápkábelt tartsa 
távol hőtől, olajtól, éles élektől vagy az eszköz mozgó alkatrészeitől. A sérült vagy 
összegubancolódott tápkábelek növelik az áramütés kockázatát. 
▪ Ha kültéren használja az elektromos működtetésű szerszámot, akkor csak 
kültéri használatra jóváhagyott hosszabbító kábeleket használjon. A kültéri 
használatra alkalmas hosszabbító kábel használata csökkenti az elektromos áramütés 
kockázatát. 
▪ Ha elkerülhetetlen a készülék nedves helyen történő alkalmazása, akkor 
használjon áram-védőkapcsolóval (RCD) védett tápellátást. Az RCD lecsökkenti az 
áramütés kockázatát. 
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Személyi biztonság 

▪ Legyen körültekintő, figyeljen munkájára, és legyen tudatos az elektromos 
működtetésű szerszám használatakor. Ne használja az elektromos működtetésű 
szerszámot, ha fáradt, vagy ha alkohol, drog vagy gyógyszer hatása alatt áll. Az eszköz 
használatakor már egy pár másodperces figyelmetlenség is súlyos sérülést okozhat. 

▪ Viseljen személyi védőeszközöket, és mindig viseljen védőszemüveget és 
védőkesztyűt. A személyi védőeszközök használata - például a védőmaszké, a 
csúszásmentes biztonsági cipőké, a védősisakoké vagy a fülvédőké - az elektromos 
működtetésű szerszám típusától és használati módjától függően csökkenti a sérülés 
kockázatát. 

▪ Kerülje el a készülék véletlenszerű elindulását. A hálózati csatlakozó tápaljzathoz 
csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy a kapcsoló “OFF (0)” (KI) helyzetben áll-e. 
Balesetet okozhat, ha a készülék szállítása közben a kapcsolóra helyezi a kezét, vagy 
olyan módon csatlakoztatja a tápellátáshoz, hogy a kapcsoló eközben az „ON” (BE) 
helyzetben áll. 

▪ A készülék bekapcsolása előtt távolítson el minden állítókulcsot vagy 
csavarkulcsot. A készülék forgó részén található eszköz vagy csavarkulcs sérüléseket 
okozhat. 

▪ Ne becsülje túl képességeit. Ellenőrizze, hogy lábtartása biztonságos-e, és 
mindig tartsa meg az egyensúlyát. Ekkor jobban ellenőrzése alatt tarthatja az eszközt a 
váratlan helyzetekben. 

▪ Viseljen megfelelő ruházatot. Ne viseljen laza ruházatot vagy ékszereket. A 
haját, a ruháját és a kesztyűjét tartsa távol a mozgó részektől. A laza ruházatot, 
ékszereket vagy hosszú hajat becsíphetik a mozgó részek. 

▪ Ha a készülékre porelszívó és port megkötő eszközök szerelhetők, ellenőrizze, 
hogy megfelelően csatlakoztatta-e és használja-e őket. Ezeknek az eszközöknek a 

használata csökkenti a por káros hatását. 

 

Az elektromos működtetésű szerszámok helyes használata 

▪ Ne terhelje túl a készüléket. A munkájához a megfelelő szerszámot használja. A 
megfelelő szerszámmal a jelzett teljesítménytartományon belül nagyobb 
hatékonysággal és sokkal biztonságosabban dolgozhat. 

▪ Ne használja a meghibásodott kapcsolójú szerszámokat. Minden olyan 

elektromos működtetésű szerszám, amely nem kapcsolható be és ki a kapcsolójával, 
veszélyes és javításra szorul. 

▪ Bármely beállítás végrehajtása, a tartozékok cseréje vagy a szerszám eltevése 
előtt húzza ki a csatlakozót a tápaljzatból. Ezek az elővigyázatossági intézkedések 
megakadályozzák a véletlenszerű indítást. 
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▪ A használaton kívüli elektromos működtetésű szerszámokat is tartsa olyan 
helyen, ahol gyerekek nem férhetnek hozzájuk. Ne engedélyezze a készülék 
működtetését olyan személyeknek, akik nem ismerik a készüléket, vagy nem olvasták 
el a használati utasítást. Az elektromos működtetésű szerszámok veszélyesek lehetnek, 
ha kezdő felhasználók használják. 

▪ Gondoskodjon a készülék helyes karbantartásáról. Ellenőrizze, hogy a mozgó 
részek megfelelően működnek-e és nem ragadnak-e be, illetve hogy az alkatrészek nem 
károsodtak-e vagy rongálódtak-e meg a működést befolyásoló mértékben. Használat 
előtt minden sérült alkatrészt ki kell javítani. Számos balesetet okoznak a rosszul 
karbantartott elektromos működtetésű szerszámok. 

▪ Tartsa élesen és tisztán a vágószerszámokat. A helyesen karbantartott, éles 
vágószerszámok kevésbé akadnak el és könnyebben irányíthatók. 

▪ Az elektromos működtetésű szerszámokat, tartozékokat, betéteket az 
utasításoknak és az adott típusú eszköznek megfelelően használja, figyelembe véve a 
munkafeltételeket és a végrehajtandó tevékenységet. Az elektromos működtetésű 
szerszámok rendeltetéstől eltérő használata veszélyes helyzetekhez vezethet. 

 

Kiegészítő biztonsági előírások csiszolók használatához 

Mindig viseljen védőszemüveget és pormaszkot a vibrációs csiszológéppel történő 
munkavégzés során. 

▪ Mindig biztosítsa a munkadarabot a csipeszekkel vagy más eszközzel, hogy 
megelőzze az elcsúszást. 

▪ Mindig tartsa az alaplap lyukait pormentesen. 

▪ Mindig a mellékelt csatlakozóhoz rögzítse a porszívót a munkavégzés során. 

▪ Különös gonddal járjon el, amikor ólomalapú festéket csiszol: 

− A munkavégzés helyére belépő összes személynek az ólomtartalmú festékek 
porai és gőzei ellen védelmet nyújtó maszkot kell viselnie. 

−  Gyermekek és terhes nők nem léphetnek a munkavégzés területére. 

−  A munkavégzés területén ne egyen, ne igyon, és ne dohányozzon. 

▪ Ne tegye le a működő készüléket. Csak akkor működtesse, amikor a készülék a 
kezében van. 

▪ Biztosítsa a munkavégzés helyének megfelelő szellőztetését a csiszolási munka 
végzése közben. 

▪ Használat előtt győződjön meg róla, hogy nincs repedés, törés a csiszolótalpon. 
A repedés vagy törés személyi sérülést okozhat. 

▪ Festett felületek csiszolásakor vegye figyelembe a vonatkozó előírásokat. 

▪ Lehetőség szerint, mindig használjon porelszívót a készülékhez csatlakoztatva. 
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▪ A port és az egyéb hulladékokat környezetbarát módon semmisítse meg. 

▪ Ólomalapú festékek csiszolásakor olyan arcmaszkot kell viselni, amelyet 
kifejezetten ólomalapú festékek csiszolásakor keletkező por és gázok ellen fejlesztettek 
ki. 

o Gyermekek és terhes nők nem léphetnek be a munkaterületre. 
o Ne egyen, dohányozzon vagy igyon a munkaterületen. 

 

Csiszolópapír rögzítése 

• Nyissa ki a rögzítőket. 
• Fogjon egy megfelelő finomságú csiszolópapírt és helyezze a csiszolótalpra. 

Győződjön meg róla, hogy a papír perforációja megegyezik a csiszolótalp 
perforációjával. 

• A csiszolópapír mindkét végét hajtsa fel a talpra. 
• A két papírrögzítőt egyesével csukja vissza. 
• Győződjön meg róla, hogy a papír mindkét vége rögzült. 
• A papír mindkét végét stabilan rögzíteni kell a talphoz és nem szabad lelazulnia. 

 

Üzemeltetés: 

A csiszoló használatának megkezdése előtt fontos, hogy olvassa el és ismerkedjen meg 
a készülék működtetésének módjával és a biztonsági követelményekkel. 
 

Figyelmeztetés! A csiszoló mindig legyen áramtalanítva, amikor alkatrészeket szerel fel, 
beállításokat vagy tisztítást végez, vagy amikor a készülék nincs használatban. A 
készülék áramtalanítása megelőzi a véletlenszerű elindulást, ami súlyos sérülést 
okozhat.  
Ne csiszoljon gipszfelületet, (FIGYELMEZTETÉS! Ebben az esetben elveszti a jótállást) 
mert ez eldugíthatja a motort (a keféket, a golyóscsapágyakat, stb.). 
 

Csiszolás: 

▪ Tartsa a csiszolót az elejénél fogva és tartsa a testétől távol és még ne érintse 
hozzá a munkadarabhoz. 
▪ Indítsa el a csiszolót. 
▪ Hagyja, hogy a motor felgyorsuljon, majd fokozatosan engedje rá a 
munkadarabra kissé előre mozdítva. 
▪ Lassan mozgassa a csiszolót a munkadarabon előre-hátra és jobbra-balra irányú 
mozdulatokkal. 
▪ A csiszolás befejezésekor kikapcsolás előtt emelje fel a csiszolót a 
munkadarabról. 
 

Be- és kikapcsolás  
Csatlakoztassa a dugaszt a hálózati áramforrásra. 

! 
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▪ A készülék bekapcsolása: állítsa a BE/KI kapcsoló gombot (1) előre „I” helyzetbe. 
▪ A készülék kikapcsolása: állítsa a BE/KI kapcsoló gombot (1) hátra „O” helyzetbe. 
 

FIGYELMEZTETÉS! Tilos a készüléket magnézium tartalmú munkadarabok 
csiszolásához használni. 
 

A csiszolópapír felszerelése  
A csiszolótalp tépőzáras gumi hátsó betéttel rendelkezik. Ehhez tépőzáras rendszerű 
kiegészítőket lehet használni, melyek mérsékelt nyomás esetén erősen hozzátapadnak 
a hátsó laphoz. 
 

A cseréhez egyszerűen húzza le ez előző eszközt és, ha szükséges, távolítsa el a port a 
hátsó betétről, majd nyomja az újat a helyére. Ellenőrizze, hogy a csiszolólap lyukai 
egybeessenek-e a hátsó betét lyukaival, hogy a porelszívó rendszer a 
leghatékonyabban tudjon működni.  
Bizonyos idejű használat után a betét kopott lesz, és ki kell cserélni, amikor már nem 
tapad megfelelően. Ha a hátsó betét felülete idejekorán elkopik, akkor csökkentse a 
készülék használata során alkalmazott nyomás erősségét. A csiszolópapír és 
csiszolótalp kopóalkatrész, melyek cseréjét nem fedezi a garancia.   
 

A porgyűjtő doboz használata 

▪ A porelszívó rendszer a hátsó betét nyílásain keresztül elszívja a munkarabról a 
csiszolóport. A por ezután átjut a csiszoló burkolatának hátsó részén található 
porelszívó csatlakozóhoz (5). 
▪ Felszerelés: húzza meg és tolja rá a porgyűjtő dobozt (4) a porelszívó 
csatlakozóra (5). Ellenőrizze, hogy a porgyűjtő doboz (4) jobb és bal oldalán található 
reteszek a helyükre zárjanak-e és biztonságosak-e a működtetés megkezdéséhez. 
▪ Eltávolítás: a porgyűjtő doboz (4) eltávolításkor kövesse a fenti eljárást fordított 
sorrendben. 
Ha a porgyűjtő doboz (4) tele van, akkor távolítsa el a készülékről, majd nyissa ki a 
doboz fedelét, ürítse ki a benne lévő port, fűrészport stb., végül tisztítsa meg a 
porgyűjtő dobozt.    
▪ Eltávolítás: tartsa meg a felső burkolatot (A) az egyik kezével és az alsó 
burkolatot pedig a másik kezével. Válassza le a felső burkolatot az alsó burkolatról. (B) 
▪ Felszerelés: a porgyűjtő doboz felszerelésekor kövesse a fenti eljárást fordított 
sorrendben. 
 

Tisztítás és karbantartás: 
▪ A gép nem kíván semmiféle speciális karbantartást. 
▪ A biztonságos és a hatékony működtetés érdekében mindig tartsa a gépet és a 
szellőzőnyílásokat tisztán. 
▪ Mindig győződjön meg róla, hogy a készülék ki van kapcsolva és áramtalanítva 
van, mielőtt bármiféle munkálatba kezd rajta. 
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Tárolás: 

▪ Alaposan tisztítsa meg az egész gépet és annak alkatrészeit. 
▪ Tárolja gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen, stabil és biztonságos 
helyzetben, hűvös és száraz helyen, valamint kerülje a túl magas és túl alacsony 
hőmérsékletet. 
▪ Védje a közvetlen napfénytől. Tartsa sötét helyen, ha lehet. 
▪ Ne tartsa műanyag zsákban, hogy elkerülje a páratartalom kialakulását. 
 

Környezetvédelem: 
Ha a gép elhasználódott, ne dobja a háztartási szemétbe, hanem gondoskodjon 
környezetbarát elhelyezéséről!  
Az elhasználódott elektromos termékeket ne dobja a háztartási hulladékok közé. 
Kérjük, hogy gondoskodjon azok újrahasznosításáról, amennyiben erre lehetősége van. 
Az újrahasznosítási lehetőségekről érdeklődjön a helyi köztisztasági szerveknél! 
 

Műszaki adatok 

Hálózati feszültség 230 V ~ 50 Hz 

Teljesítményfelvétel 260 W 

Csiszolólap mérete 187 x 90 mm 

Terhelésmentes fordulat  12 000 ford/perc 

Rezgésszám 24 000 rezgés/perc 

Hangnyomás-szint (LpA) 82 dB(A) szórás: K = 3 dB 

Hangteljesítmény-szint (LwA) 93 dB(A) szórás: K = 3 dB 

Jellemző gyorsulási érték  
a kéz-kar területén (ahw) 5,5 m/s2 szórás: K = 1,5 m/s2

 

 

A mérési eredmények az EN 62841 szabványnak megfelelően kerültek meghatározásra. 
 

Alkatrészrendelés: 
Kérjük keresse fel a www.novotrading.hu/alkatresz weboldalt, majd kövesse az ott 
leírtakat. 

 

 

 

 

 

 

Gyártó/Importőr: Novotrading Kft., 1033 Budapest, Szentendrei út 89-95.  v220728 

http://www.novotrading.hu/alkatresz
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CE MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
(a 16/2008 (VIII. 30.) NFGM, valamint a 8/2016. (XII. 6.) NMHH rendelet előírásai szerint)

Mi, Novotrading Kft., H-1033 Budapest, Szentendrei út 89-95.
(importőr)

egyedül, saját felelősségünkre kijelentjük, hogy az alábbi termék:
(a termék azonosító adatai)

NXSD2619 Rezgőcsiszoló
A rendeltetésszerű biztonságos használatnak, valamint az alábbiakban felsorolt vonatkozó 

előírásoknak
M  E G  F  E  L  E  L

Jelen CE Megfelelőségi nyilatkozathoz alkalmazott előírások és szabványok jegyzéke:

Direktívák:
2006/42/EK előírás gépekre, szerkezetekre

2014/35/EU előírás kisfeszültségekkel működő termékekre (LVD)
2014/30/EU előírás elektromágneses zavar kibocsátására (EMC)

2011/65/EU egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazá-
sának korlátozásáról (RoHS)

Egyéb műszaki előírás, egyeztetett szabvány:
EN 62841-1:2015+AC:15, EN 62841-2-4:2014+AC:15,

EN 55014-1:2017/A11:2020, EN 55014-2:2015, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013/+A1:2019

A tanúsító szerv neve:
Intertek Testing Services Shanghai

Building No.86, 1198 Qinzhou Road (North), Caohejing Development Zone
Shanghai 200233, Kína

A termék CE megfelelőségi jellel került kereskedelmi forgalomba a vonatkozó harmonizált jogszabályok 
előírásainak megfelelően.

Budapest, 2022.07.28.
A nyilatkozattétel helye és kelte

Dobák István
Ügyvezető

(A gyártó/importőr nevében kötelezettség vállalására 
feljogosított aláíró neve, P.H.)
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