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Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο σε ένα ασφαλές σημείο έτσι ώστε να μπορείτε μελλοντικά να ενημερωθείτε για τις 
προειδοποιήσεις ασφαλείας και τις προφυλάξεις, τις διαδικασίες συναρμολόγησης, λειτουργίας, επιθεώρησης, 
συντήρησης και καθαρισμού. Γράψτε τον αριθμό σειράς του προϊόντος στο πίσω μέρος του εγχειριδίου κοντά στο 
διάγραμμα συναρμολόγησης (ή το μήνα και το έτος αγοράς, εάν το προϊόν δεν έχει αριθμό). Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο 
και την απόδειξη σε ένα ασφαλές και απαλλαγμένο από την υγρασία μέρος για μελλοντική αναφορά. 

Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν. Εάν δεν το κάνετε, μπορεί να προκληθεί σοβαρός 
τραυματισμός.  

Σύμβολα και ορισμοί προειδοποίησης 
Σύμβολο προειδοποίησης ασφαλείας. Χρησιμοποιείται για να σας προειδοποιεί για πιθανούς κινδύνους 
προσωπικών τραυματισμών. Τηρείτε όλα τα μηνύματα ασφαλείας που ακολουθούν αυτό το σύμβολο για να 
αποφύγετε τυχόν τραυματισμό ή θάνατο. 

Δείχνει μια επικίνδυνη κατάσταση η οποία, αν δεν αποφευχθεί, θα έχει ως αποτέλεσμα θάνατο ή σοβαρό 
τραυματισμό. 

Υποδεικνύει μια επικίνδυνη κατάσταση η οποία, αν δεν αποφευχθεί, μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο ή 
σοβαρό τραυματισμό. 

Υποδεικνύει μια επικίνδυνη κατάσταση η οποία, αν δεν αποφευχθεί, μπορεί να προκαλέσει ελαφρύ ή μέτριο 
τραυματισμό. 

Υποδεικνύει καταστάσεις που δεν σχετίζονται με σωματικές βλάβες. 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 
ΠΡΟΣΟΧΗ! Ακολουθήστε τις ακόλουθες απλές οδηγίες ασφάλειας για να αποφύγετε κίνδυνους τραυματισμού από 
ηλεκτροπληξία, φωτιά και άλλα. 
Διαβάστε και ακολουθήστε της οδηγίες ασφαλείας πριν προχωρήσετε στην χρήση του συγκεκριμένου εργαλείου. 
Κρατήστε τις οδηγίες αυτές σε ασφαλές και ευκολά προσβάσιμο χώρο. 

1. Περιβάλλον χρήσης. Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά εργαλεία κάτω από συνθήκες βροχής ή υπερβολικής υγρασίας. Μη
χρησιμοποιείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία κοντά σε εύφλεκτα υλικά. Χρησιμοποιήστε το εργαλείο σας σε περιβάλλον με
καλό φωτισμό.

2. Προστασία από ηλεκτροπληξία. Αποφύγετε την επαφή, όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά εργαλεία, με άλλες συσκευές
που πιθανόν να είναι γειωμένες. Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

3. Κρατάτε τα εργαλεία σας σε ασφαλές περιβάλλον . Όταν δεν χρησιμοποιείτε τα εργαλεία σας κρατήστε τα σε ασφαλές,
χωρίς υγρασία περιβάλλον και μακριά από παιδιά.

4. Μην κακομεταχειρίζεστε το καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος.  Μην χρησιμοποιείτε το καλώδιο για να μεταφέρετε τα
εργαλεία σας και μην χρησιμοποιείτε το καλώδιο για να βγάλετε το εργαλείο σας από την παροχή του ρεύματος.
Προστατεύστε το από θερμότητα και οποιασδήποτε πιθανότητας κοπής του.

5. Συντηρήστε τα εργαλεία σας με προσοχή. Κρατήστε τα εργαλεία σας καθαρά για να εξασφαλίσετε μια ασφαλή χρήση
τους. Ακολουθείτε της οδηγίες συντήρησης. Ελέγχετε συχνά το καλώδιο και το βύσμα για περιπτώσεις φθοράς.
Αν δείτε αλλοιώσεις σε αυτό, παραδώστε το για αντικατάσταση του καλωδίου ή του βύσματος σε ένα εξουσιοδοτημένο
service ή απευθυνθείτε στο αρχικό κατάστημα αγοράς του για πρόσθετες οδηγίες. Αν χρησιμοποιήσετε επέκταση
(μπαλαντέζα) βεβαιωθείτε ότι είναι σε καλή κατάσταση και ότι υπάρχουν οι απαραίτητες ασφάλειες στον ηλεκτρικό
πίνακα. Βεβαιωθείτε για την ύπαρξη γείωσης πριν προχωρήσετε σε οποιαδήποτε χρήση ηλεκτρικού εργαλείου.

6. Βεβαιωθείτε ότι το εργαλείο σας δεν είναι στο ρεύμα. Πριν από οποιαδήποτε εργασία συντήρησης και πριν εφαρμόσετε
σε αυτό οποιοδήποτε εξάρτημα βεβαιωθείτε ότι το ηλεκτρικό εργαλείο σας δεν είναι συνδεδεμένο στο ρεύμα.

7. Αποφύγετε μη εσκεμμένη έναρξη λειτουργίας του εργαλείου σας. Μην μεταφέρετε το εργαλείο σας ενώ είναι
συνδεδεμένο στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και μην έχετε το χέρι σας στον διακόπτη λειτουργίας άσκοπα.
Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης λειτουργίας είναι στην θέση off όταν συνδέετε το εργαλείο σας στην παροχή ρεύματος.

8. Εργασίες με επέκταση παροχής ρεύματος σε εξωτερικούς χώρους. Όταν εργάζεστε σε εξωτερικούς χώρους και
χρησιμοποιείτε επέκταση βεβαιωθείτε ότι αυτή είναι εγκεκριμένη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους και σας παρέχει
αρκετή ασφάλεια από ηλεκτροπληξία.
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Προσωπική ασφάλεια κατά την χρήση του εργαλείου. 
1. Μείνετε σε επαγρύπνηση και προσέξτε τις κινήσεις σας κατά την χρήση του εργαλείου. Μην χρησιμοποιείτε το

συγκεκριμένο εργαλείο όταν είσαστε κουρασμένοι ή  βρίσκεστε υπό την επήρεια ναρκωτικών, αλκοόλ, φαρμακευτικής
αγωγής και άλλων ουσιών. Μια στιγμή μπορεί να φέρει την καταστροφή και να έχει σαν αποτέλεσμα τον σοβαρότατο
τραυματισμό σας.

2. Χρησιμοποιείτε όλα τα μέσα προσωπικής προστασίας. Χρησιμοποιείτε πάντα γυαλιά ασφαλείας ή οποιοδήποτε άλλο
τρόπο προστασίας.  Η χρήση μάσκας προστασίας, αντιολισθητικών παπουτσιών, κράνους ασφαλείας και
προστατευτικών ακοής θα μειώσει κατά πολύ την πιθανότητα ατυχήματος.

3. Αποτρέψτε την πιθανότητα μη εσκεμμένης έναρξης λειτουργίας.  Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης είναι στην θέση off πριν
συνδέσετε το εργαλείο σας στην παροχή του ρεύματος. Μην έχετε το δάκτυλο σας στον διακόπτη λειτουργίας άσκοπα.

4. Μην τεντώνεστε για να φτάσετε σε κάποια μακρινή επιφάνεια. Βεβαιωθείτε ότι έχετε πάντα καλή ισορροπία και ότι
είστε πάντα με τα δυο ποδιά στο πάτωμα.

5. Ντυθείτε καταλληλά. Μην φοράτε χαλαρά ρούχα η κοσμήματα. Διατηρήστε τα μαλλιά, τα ρούχα σας και τα γάντια σας
μακριά από κινούμενα μέρη.

6. Αν το εργαλείο σας είναι εφοδιασμένο με απορροφητή σκόνης ή κάποιο σύστημα αναρρόφησης, βεβαιωθείτε ότι αυτά
είναι σωστά συνδεδεμένα και λειτουργούν σωστά.

7. Χρησιμοποιήστε μόνο μέσα προσωπικής προστασίας που είναι εγκεκριμένα για την εργασία που θέλετε να
πραγματοποιήσετε. Τα γυαλιά προστασίας πρέπει να είναι κλάσης ANSI και η μάσκα κλάσης ΝΙΟSH.

Ασφάλεια και προστασία του εργαλείου σας. 
1. Μην υπερφορτώνετε το εργαλείο σας. Χρησιμοποιήστε το κατάλληλο εργαλείο για την κατάλληλη δουλειά.
2. Μην χρησιμοποιείτε το εργαλείο σας αν δεν δουλεύει ο διακόπτης on-off. Οποιοδήποτε εργαλείο δεν μπορεί να

ελεγχθεί η λειτουργία του από τον διακόπτη, είναι επικίνδυνο και πρέπει να επιδιορθωθεί.
3. Αφαιρέστε το εργαλείο σας από την παροχή ρεύματος πριν προχωρήσετε σε οποιαδήποτε αλλαγή πάνω σε αυτό,

αλλάξετε κάποιο προσθετό ή χρειαστεί να το αποθηκεύσετε. Τέτοια μετρά προστασίας μειώνουν τον κίνδυνο της
καταλάθος εκκίνησης του εργαλείου σας.

4. Κρατήστε τα εργαλεία σας μακριά από τα παιδιά και μην αφήνετε άλλους που δεν γνωρίζουν την χρήση τους και την
λειτουργία τους να τα χρησιμοποιήσουν.  Τα ηλεκτρικά εργαλεία είναι επικίνδυνα σε χεριά ατόμων που δεν ξέρουν να
τα χρησιμοποιούν.

5. Συντήρηση εργαλείων. Ελέγξτε την εφαρμογή των διάφορων εξαρτημάτων και την ευθυγράμμιση των διάφορων
κινουμένων μερών. Ελέγξτε για φθορά όλα τα κινούμενα μέρη καθώς επίσης και την δομική επάρκεια του εργαλείου
σας. Αν παρατηρήσετε αλλοιώσεις σε οποιοδήποτε τομέα επισκεφθείτε ένα εξουσιοδοτημένο service πριν το
χρησιμοποιήσετε. Πολλά ατυχήματα συμβαίνουν λόγο κακής συντήρησης.

6. Κρατήστε τα εργαλεία σας καθαρά και πάντα σωστά συντηρημένα. Ένα σωστά συντηρημένο εργαλείο είναι πιο εύκολο
στην χρήση του και πιο ασφαλές.

7. Χρησιμοποιήστε τα διαφορά αξεσουάρ και το ίδιο το εργαλείο για τον σκοπό που κατασκευάστηκε λαμβάνοντας υπόψιν
σας τις συνθήκες, την δυσκολία της δουλείας που θέλετε να ολοκληρώσετε και τις οδηγίες χρήσης.  Χρησιμοποιώντας το
εργαλείο σας για εργασίες που δεν σχεδιάστηκε για αυτές μπορεί να οδηγήσει σε ανεπιθύμητες καταστάσεις, δυνητικά
επικίνδυνες.

SERVICE 
Για οποιαδήποτε επισκευή χρειαστεί χρησιμοποιήστε μόνο γνησιά ανταλλακτικά και απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο 
συνεργείο επισκευής.  
Αυτή σας η κίνηση θα διατηρήσει την ορθή λειτουργία του εργαλείου σας για πολύ μεγαλύτερο διάστημα.  

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Τάση / Συχνότητα: 230V~50Hz 
Ισχύς: 375W 
Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 1450RPM 

Ταχύτητα περιστροφής 
ταινιολειαντήρα: 

282RPM 

Διαστάσεις τραπεζιού λείανσης: 100*914MM 
Εύρος κλίσης τραπεζιού: 0~45º 
Εύρος κλίσης ταινιολειαντήρα: 0~90º 
Τύπος χαρτιού λείανσης: Φ150 VELCRO 
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Οδηγίες ασφαλείας γείωσης 
Η λανθασμένη σύνδεση των καλωδίων γείωσης μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, ακόμα και θάνατο. 
Διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες χρήσης για να προφυλαχτείτε από τους παραπάνω κινδύνους: 
 

Γειωμένα εργαλεία: Εργαλεία με τριπολικά βύσματα 
1. Σε περίπτωση δυσλειτουργίας ή βλάβης, η γείωση παρέχει μια διαδρομή ελάχιστης αντίστασης για το ηλεκτρικό ρεύμα 
έτσι ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Το εργαλείο αυτό είναι εξοπλισμένο με ένα ηλεκτρικό καλώδιο που 
διαθέτει αγωγό γείωσης εξοπλισμού και βύσμα γείωσης. Το φις πρέπει να είναι συνδεδεμένο σε μια κατάλληλη πρίζα η 
οποία πρέπει να είναι σωστά εγκατεστημένη και γειωμένη σύμφωνα με όλους τους τοπικούς κανονισμούς. 
2. Μην τροποποιείτε το παρεχόμενο βύσμα - εάν δεν ταιριάζει στην πρίζα, αναθέστε σε έναν επαγγελματία ηλεκτρολόγο 
την τοποθέτηση κατάλληλης πρίζας. 
3. Η λανθασμένη σύνδεση του αγωγού γείωσης του εξοπλισμού μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Ο 
μονωμένος αγωγός έχει χρώμα πράσινο ή χωρίς κίτρινες γραμμές είναι ο αγωγός γείωσης του εργαλείου. 
Εάν είναι απαραίτητη η επισκευή ή η αντικατάσταση του ηλεκτρικού καλωδίου ή βύσματος, μην συνδέσετε τον αγωγό 
γείωσης του εξοπλισμού σε μία ενεργοποιημένη παροχή. 
4. Εάν οι οδηγίες γείωσης δεν είναι πλήρως κατανοητές ή έχετε αμφιβολίες για το εάν το εργαλείο είναι σωστά γειωμένο, 
επικοινωνήστε με έναν εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο ή τεχνικό προσωπικό. 
5. Χρησιμοποιείτε μόνο τριπολικά καλώδια επέκτασης τα οποία διαθέτουν βύσματα γείωσης 3 πτερυγίων και υποδοχές 
τριών πόλων που δέχονται το βύσμα του εργαλείου. 
6. Επισκευάστε ή αντικαταστήστε αμέσως τα κατεστραμμένα ή φθαρμένα καλώδια. 
7. Η έξοδος πρέπει να είναι σωστά τοποθετημένη και γειωμένη σύμφωνα με όλους τους κανονισμούς και τις διατάξεις. 
8. Μην χρησιμοποιείτε αντάπτορες για να συνδέσετε αυτό το εργαλείο σε διαφορετική πρίζα. 
 
Προειδοποιήσεις ασφαλείας τριβείων πάγκου 
Για τη δική σας ασφάλεια διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών πριν από τη λειτουργία του τριβείου. 
1. Φορέστε γυαλιά ή μάσκα προστασίας. 
2. Χρησιμοποιείτε τα εξαρτήματα και τους μηχανισμούς σταθεροποίησης του εργαλείου. 
3. Διατηρήστε μέγιστη απόσταση 1/16 ίντσας μεταξύ τραπεζιού και της ταινίας λείανσης ή του δίσκου. 
4. Αποφύγετε την αντίδραση λακτίσματος (κλότσημα) χρησιμοποιώντας το εργαλείο σύμφωνα με τα βέλη κατεύθυνσης. 
5. Το οπίσθιο στόπ βρίσκεται κοντά στην επιφάνεια που βοηθά τον χειριστή να διατηρεί τον έλεγχο του τεμαχίου εργασίας 
και εμποδίζει το τεμάχιο απτό να τραβηχτεί προς το μέρος του εργαλείου. Για λόγους ασφαλείας, πρέπει να προσαρμόζεται 
πολύ κοντά στην επιφάνεια λείανσης. 
6. Το τραπέζι εργασίας είναι τοποθετημένο στην επιφάνεια κοντά στην επιφάνεια λείανσης που ο χειριστής στηρίζει το 
τεμάχιο για την αποφυγή τραβήγματος του τεμαχίου. 
7. Ο ιμάντας λείανσης έχει σχεδιαστεί για να περιστρέφεται προς τα κάτω σε σχέση με το τραπέζι, ενώ ο δίσκος 
περιστρέφεται προς τα πάνω και προς τα κάτω σε σχέση με το τραπέζι. Για την πραγματοποίηση της λείανσης 
χρησιμοποιήστε το τραπέζι. Η λείανση θα πρέπει να γίνεται μόνο στην προς τα κάτω στην κινούμενη επιφάνεια του δίσκου - 
η λείανση στην προς τα πάνω κινούμενη επιφάνεια μπορεί να εκσφενδονίσει το τεμάχιο προς το μέρος του χειριστή. 
8. Αφαιρέστε το κουμπί ασφαλείας μόνο όταν ο διακόπτης είναι απενεργοποιημένος. Μην αφήνετε το κουμπί ασφαλείας 
στον διακόπτη όταν το εργαλείο δεν χρησιμοποιείται. 
9. Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο χωρίς τα προστατευτικά εξαρτήματα και μηχανισμούς που διαθέτει. Οι προφυλακτήρες 
και τα καλύμματα ασφαλείας θα πρέπει να είναι ρυθμισμένα σε τέτοια θέση ώστε να προστατεύεται ο χειριστής κατά την 
εργασία. 
10. Η χρήση αξεσουάρ ή εξαρτημάτων που δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο 
τραυματισμού του χειριστή. 
11. Κατά τη συντήρηση και επισκευή χρησιμοποιήστε μόνο τα γνήσια ανταλλακτικά τα οποία προτείνει ο κατασκευαστής. 
12. Χρησιμοποιείτε μόνο εξοπλισμό ασφαλείας που έχει εγκριθεί από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης και ελέγχου. Ο 
μη εγκεκριμένος εξοπλισμός ασφαλείας ενδέχεται να μην παρέχει επαρκή προστασία. Τα γυαλιά προστασίας πρέπει να 
είναι εγκεκριμένα από την ANSI και η μάσκα προστασίας από τη NIOSH για τους ειδικούς κινδύνους στην περιοχή εργασίας. 
13. Μείνετε σε επαγρύπνηση, προσέξτε τι κάνετε και χρησιμοποιήστε την κοινή λογική όταν χειρίζεστε ένα ηλεκτρικό 
εργαλείο. 
Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικό εργαλείο όταν είστε κουρασμένοι ή υπό την επήρεια ναρκωτικών, οινοπνεύματος ή 
φαρμάκων. Μια στιγμή έλλειψης προσοχής κατά τη λειτουργία ηλεκτρικών εργαλείων μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς 
τραυματισμούς. 
14. Οι βιομηχανικές εφαρμογές πρέπει να ακολουθούν τις οδηγίες του OSHA. 
15. Διατηρήστε τις ετικέτες και τις πινακίδες του εργαλείο στην επιφάνεια του. 
16. Αποφύγετε την ακούσια εκκίνηση. 
Προετοιμάστε κατάλληλα για την εργασία πριν ενεργοποιήσετε το εργαλείο. 



5 
www.BormannTools.com 

17. Οι άνθρωποι με βηματοδότες θα πρέπει να συμβουλεύονται το γιατρό τους πριν από τη χρήση. Τα ηλεκτρομαγνητικά 
πεδία που βρίσκονται κοντά στον καρδιακό βηματοδότη ενδέχεται να επηρεάσουν την λειτουργία του βηματοδότη ή να του 
προκαλέσουν βλάβη. 
18. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η σκόνη που δημιουργείται κατά το πριόνισμα, τη λείανση, τη διάτρηση και άλλες κατασκευαστικές 
δραστηριότητες, συγκεκριμένων τύπω υλικών, περιέχει χημικές ουσίες που είναι γνωστές για την πρόκληση γενετικών 
ανωμαλιών και άλλων προβλημάτων υγείας. Μερικά παραδείγματα αυτών των χημικών ουσιών είναι: 
• Μόλυβδος από χρώματα με βάση το μόλυβδο 
• Κρυσταλλικό πυρίτιο από τούβλα και τσιμέντο ή άλλα προϊόντα τοιχοποιίας 
• Αρσενικό και χρώμιο από χημικά επεξεργασμένο ξυλεία 
19. Ο κίνδυνος που προκύπτει από αυτές τις παραπάνω περιπτώσεις έκθεσης ποικίλλει ανάλογα με το πόσο συχνά 
πραγματοποιείτε αυτό το είδος εργασίας. Για να μειώσετε την έκθεση σε αυτές τις χημικές ουσίες: 
Να εργάζεστε σε καλά αεριζόμενο χώρο χρησιμοποιώντας εγκεκριμένο εξοπλισμό ασφαλείας, όπως οι μάσκες σκόνης που 
έχουν σχεδιαστεί ειδικά για να φιλτράρουν τα μικροσκοπικά σωματίδια. 
20. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το καλώδιο του εργαλείου περιέχει καρκινογόνες ουσίες. Πλύνετε καλά τα χέρια σας μετά το 
χειρισμό. 
21. Οι προειδοποιήσεις, οι προφυλάξεις και οι οδηγίες που περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών δεν μπορούν να 
καλύψουν όλες τις πιθανές συνθήκες και καταστάσεις που μπορεί να προκύψουν. Πρέπει να γίνει κατανοητό από τον 
χειριστή ότι η κοινή λογική και η προσοχή είναι παράγοντες που δεν μπορούν να ενσωματωθούν σε αυτό το προϊόν, αλλά 
πρέπει να παρέχονται από τον χειριστή. 
 
Προστασία κατά των κραδασμών 
Αυτό το εργαλείο δονείται κατά τη χρήση. Επαναλαμβανόμενη ή μακροχρόνια έκθεση σε κραδασμούς μπορεί να 
προκαλέσει προσωρινή ή μόνιμη σωματική βλάβη, ιδιαίτερα στα χέρια, τους βραχίονες και τους ώμους. Για να μειώσετε τον 
κίνδυνο τραυματισμού που σχετίζεται με κραδασμούς: 
1. Οποιοσδήποτε χρησιμοποιεί τα δονητικά εργαλεία τακτικά ή για μεγάλο χρονικό διάστημα θα πρέπει πρώτα να εξεταστεί 
από έναν γιατρό και στη συνέχεια να πραγματοποιεί τακτικούς ιατρικούς ελέγχους για να εξασφαλίσει ότι δεν 
προκαλούνται ή δεν επιδεινώνονται ιατρικά προβλήματα από τη χρήση. Οι εγκυμονούσες γυναίκες ή οι άνθρωποι που 
έχουν μειωμένη κυκλοφορία του αίματος στο χέρι, τα παρελθόν τραυματισμοί των χεριών, διαταραχές του νευρικού 
συστήματος, διαβήτη ή νόσο του Raynaud δεν πρέπει να χρησιμοποιούν αυτό το εργαλείο. Εάν αισθάνεστε οποιαδήποτε 
ιατρικά ή σωματικά συμπτώματα που σχετίζονται με δόνηση (όπως τσούξιμο, μούδιασμα και λευκά ή μπλε δάχτυλα), 
ζητήστε ιατρική συμβουλή το συντομότερο δυνατό. 
2. Μην καπνίζετε κατά τη χρήση. Η νικοτίνη μειώνει την παροχή αίματος στα χέρια και στα δάχτυλα, αυξάνοντας τον 
κίνδυνο τραυματισμού που οφείλεται σε κραδασμούς. 
3. Χρησιμοποιήστε τα εργαλεία με τη χαμηλότερα ποσοστά δόνησης όταν υπάρχει δυνατότητα επιλογής μεταξύ 
διαφορετικών διεργασιών. 
4. Περιλάβετε περιόδους χωρίς δονήσεις κάθε ημέρα εργασίας. 
5. Κρατήστε με λιγότερη δύναμη τα εργαλεία (ενώ εξακολουθεί να διατηρεί τον ασφαλή έλεγχο του). Επιτρέψτε στο 
εργαλείο να κάνει την εργασία χωρίς να ασκείτε υπερβολική πίεση. 
6. Για τη μείωση των κραδασμών, συντηρήστε το εργαλείο όπως περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο. Αν παρουσιαστούν 
ασυνήθιστες δονήσεις, διακόψτε αμέσως τη χρήση. 

 
Αποθηκεύστε το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. 
 

Ενέργειες και ρυθμίσεις πριν από την χρήση: 
 
Διαβάστε όλες τις συμβουλές ασφαλείας του εγχειριδίου προτού ξεκινήσετε τις διαδικασίες ρύθμισης, 
καθαρισμού και συντήρησης του εργαλείου. 

 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΣΟΒΑΡΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ ΛΟΓΩ ΑΚΟΥΣΙΑΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ Η ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ: 

Γυρίστε το διακόπτη τροφοδοσίας του εργαλείου στην θέση απενεργοποίησης και αποσυνδέστε το εργαλείο από την πρίζα 
πριν εκτελέσετε οποιαδήποτε διαδικασία που αναφέρεται σε αυτή την ενότητα. 
 
Σημείωση: Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα και τα εξαρτήματα που αναφέρονται στις παρακάτω 
σελίδες ανατρέξτε στο Διάγραμμα συναρμολόγησης που απεικονίζεται κοντά στο τέλος αυτού του εγχειριδίου. 
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Συναρμολόγηση / σύνδεση εξαρτημάτων 
Τοποθέτηση πελμάτων 
1. Τοποθετήστε το εργαλείο στον πάγκο εργασίας σας σε μία από τις πλευρές του. 
2. Τοποθετήστε τα ελαστικά πέλματα (28) στις γωνίες τις βάσης. Βλέπε εικόνα Α. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τοποθέτηση του πέλματος λείανσης 
1. Ακουμπήστε το εργαλείο, στον πάγκο εργασίας σας, στα πόδια του. 
2. Συνδέστε το πέλμα λείανσης(5) στον άξονα κίνησης (54). Η βίδα τοποθέτησης (6) πρέπει να συσφίξει την επίπεδη 
επιφάνεια του κινητήριου άξονα (54). Βλέπε Εικόνα Β. 
3. Σφίξτε καλά τη βίδα συγκράτησης (6). 
 
Στόπ λείανσης 
Το στοπ (63) βρίσκεται τοποθετημένο στο πάνω μέρος του ταινιολειαντήρα για την σταθεροποίηση του κομματιού στη 
σωστή θέση και την εμπόδιση της οδήγησης του προς το πίσω μέρος του εργαλείου. 
2. Ευθυγραμμίστε τα σημεία σύνδεσης του στόπ με τις δύο οπές στην κορυφή του άκρου του προφυλακτήρα(58). 
Τοποθετήστε τις γλωττίδες του στόπ κάτω από τον προφυλακτήρα του ταινιολειαντήρα (58). Τοποθετήστε τις δύο 
μηχανόβιδες και τις ροδέλες στις οπές. Οι βίδες πρέπει να τοποθετηθούν στα σημεία σύνδεσης του στόπ(63). Σημείωση: 
Χρησιμοποιήστε επίπεδες ροδέλες στις κεφαλές των βιδών για την τοποθέτηση τους στον προφυλακτήρα (58). Βλ. Σχήμα Γ. 
3. Βιδώστε το στοπ (63) στο περίβλημα στήριξης της ταινίας (52) χρησιμοποιώντας την βίδα (32),την επίπεδη ροδέλα (26) 
και την ροδέλα ασφάλισης (27). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ελαστικά πέλματα (28) 
 
Εικόνα Α 

Άξονας κίνησης (54) Πέλμα λείανσης (5) 

Εικόνα Β 

Μηχανόβιδες 

Στόπ (63) 
Τα σημεία σύνδεσης βρίσκονται στο κάτω μέρος του προφυλακτήρα (δεν απεικονίζονται) στο σημείο όπου 
απεικονίζονται οι μηχανόβιδες. 

Εικόνα Γ 
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Περιγραφή βασικών τμημάτων και εξαρτημάτων 

 

 

Διακόπτης ασφαλείας 
Τοποθετήστε το κουμπί ασφαλείας στον διακόπτη. Αυτό το κουμπί αποτελεί εξάρτημα ασφαλείας και θα πρέπει να 
παραμείνει στο διακόπτη κατά τη χρήση και να αφαιρεθεί μετά την απενεργοποίηση του διακόπτη (31) και / ή οποιαδήποτε 
στιγμή το τριβείο ζώνης / δίσκου παραμείνει χωρίς επιτήρηση ή αποθηκευτεί. 
 
Βασικές οδηγίες λειτουργίας 

 
Διαβάστε όλες τις συμβουλές ασφαλείας του εγχειριδίου προτού ξεκινήσετε τις διαδικασίες ρύθμισης, 
καθαρισμού και συντήρησης του εργαλείου. 

 
Αρχικές ρυθμίσεις 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΣΟΒΑΡΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ ΛΟΓΩ ΑΚΟΥΣΙΑΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ Η ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ: 
Γυρίστε το διακόπτη τροφοδοσίας του εργαλείου στην θέση απενεργοποίησης και αποσυνδέστε το εργαλείο από την πρίζα 
πριν εκτελέσετε οποιαδήποτε διαδικασία που αναφέρεται σε αυτή την ενότητα. 
 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΣΟΒΑΡΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ: 
Μην χρησιμοποιείτε το εργαλείο χωρίς τα εξαρτήματα και τις συσκευές προστασίας και ασφαλείας. 
 
 
 
 

 

Στοπ 

Ταινία λείανσης 
Σφικτήρας 
ευθυγράμμισης 
ταινίας λείανσης 

Μοχλός ρύθμισης τάσης 
της ταινίας 

Τραπέζι 

Όργανο ρύθμισης κλίσης 

Σφικτήρας ρύθμισης της κλίσης 
Εικόνα Δ 

Άξονας στήριξης 

Διακόπτης 
ενεργοποίησης / 
απενεργοποίησης με 
κουμπί ασφαλείας 

Πέλμα 
λείανσης 
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Χρήση του εργαλείου ως τριβείο με δίσκο λείανσης 
Σημείωση: Το τραπέζι (69) μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οριζόντιες αλλά και σε κάθετες εφαρμογές. 
1. Τοποθετήστε το άκρο της ράβδου του τραπεζιού (72) με τον δείκτη κλίσης (70) στη βάση στήριξης της ράβδου (74). Βλ. 
Σχήμα Ε. 
2. Τοποθετήστε το ελεύθερο άκρο της ράβδου (72) στα δύο στηρίγματα στήριξης στο κάτω μέρος του τραπεζιού (69). Σφίξτε 
τις δύο βίδες συγκράτησης. Βλέπε σχήμα E. 
3. Τοποθετήστε τον δείκτη κλίσης (70) στο τραπέζι(69) χρησιμοποιώντας μια εξαγωνική βίδα (71), μια ροδέλα (26) και μια 
ροδέλα ασφάλισης (27). Βλέπε Σχήμα Ζ. 
4. Τοποθετήστε τον δείκτη κλίσης (70) στη βάση στήριξης της ράβδου (74) χρησιμοποιώντας τον σφικτήρα ρύθμισης της 
γωνίας (75) και την επίπεδη ροδέλα (26). Σφίξτε με το χέρι σας. Βλ. Σχήμα Ε και Σχήμα ΣΤ. 
5. Σφίξτε όλους τα σημεία σύνδεσης. Βεβαιωθείτε ότι ο δείκτης κλίσης (70) λειτουργεί ομαλά όταν χαλαρώσετε τον 
σφικτήρα ρύθμισης της  γωνίας (75). 
6. Σύρετε τον άξονα στήριξης (76) στη βάση στήριξης (74). Ευθυγραμμίστε την επίπεδη επιφάνεια του άξονα στήριξης με τις 
βίδες συγκράτησης και σφίξτε καλά. Βλ. Σχήμα Η. 
7. Σύρετε τον άξονα στήριξης (76) στην οπή στο πλάι του σώματος του εργαλείου (33) και σφίξτε τη βίδα (32). Βλ. Σχήμα Δ. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Βάση στήριξης της ράβδου (74) 
 

Δείκτης 
κλίσης (70) 

Ροδέλα (26) 

Τραπέζι 
(69) 

Εικόνα Ε 
 

Ράβδος τραπεζιού (72) 
Σφικτήρας ρύθμισης 
γωνίας (75) 

Σφίξτε τις δύο βίδες 
τοποθέτησης (6) 

Δείκτης 
κλίσης (70) 

Εικόνα Ζ 

Βίδα (71), Ροδέλα (26), 
Ροδέλα ασφαλείας (27) 

Η επίπεδη επιφάνεια 
του άξονα στήριξης (76) 
Εικόνα Η 

Βάση στήριξης της 
ράβδου (74) 
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Χρήση του εργαλείου ως ταινιολειαντήρα 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το τραπέζι (69) μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για οριζόντιες όσο και για κάθετες εφαρμογές. 
1. Αφαιρέστε το τραπέζι από το σώμα του εργαλείου (33) χαλαρώνοντας το μπουλόνι (32) και αφαιρώντας τον άξονα 
στήριξης (76). 
2. Τοποθετήστε το εργαλείο σε κάθετη θέση χαλαρώνοντας και τα δύο παξιμάδια (22). Ανασηκώστε το περίβλημα 
υποστήριξης της ταινίας (52). Όταν είναι κατακόρυφο, χρησιμοποιήστε ένα κλειδί για να σφίξετε τα δύο παξιμάδια (22) με 
ασφάλεια, για να αποφύγετε την ολίσθηση του περιβλήματος στήριξης ιμάντα (52). Βλέπε σχήμα Θ. 
3. Εισάγετε τον άξονα στήριξης (76) στην οπή που είναι στραμμένη προς τους ιμάντες και σφίξτε την βίδα (32) στην επίπεδη 
πλευρά του άξονα στήριξης (76). Βλέπε σχήμα Ι. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ρύθμιση κλίσης του τραπεζιού 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για αυτές τις οδηγίες και τις γενικές οδηγίες λειτουργίας που βρίσκονται στις επόμενες σελίδες, ανατρέξτε στην 
Εικόνα C στη σελίδα 7 του παρόντος εγχειριδίου. 
1. Χαλαρώστε τον σφικτήρα ρύθμισης γωνίας (75) του δείκτη κλίσης (70). Τοποθετήστε μια ρυθμιζόμενη γωνιά(δεν 
παρέχεται) στο τραπέζι (69) έτσι ώστε η γωνία να αγγίζει το πέλμα λείανσης. Αν το τραπέζι είναι 90 ° προς το πέλμα 
λείανσης, σημαίνει πώς το τραπέζι είναι επίπεδο. Διατηρείτε πάντα μέγιστη απόσταση 1/16 "μεταξύ του τραπεζιού και του 
πέλματος λείανσης. Σφίξτε τον σφικτήρα ρύθμισης γωνίας. 
2. Αν ο το τραπέζι δεν είναι 90 ° προς το πέλμα λείανσης, χαλαρώστε τον σφικτήρα ρύθμισης γωνίας και γυρίστε το τραπέζι 
μέχρι να είναι σε ορθή γωνία με το πέλμα λείανσης. Σφίξτε τον σφικτήρα ρύθμισης της γωνίας. 
3. Ξεσφίξτε τη βίδα (29) κρατώντας το δείκτη κλίσης (73) και ρυθμίστε τον στις 90 °. Σφίξτε τη βίδα. 
 
Ρύθμιση του μηχανισμού της ταινίας λείανσης 
1. Αφού πρώτα απενεργοποιήσετε το εργαλείο, μετακινήστε χειροκίνητα την ταινία λείανσης. 
2. Αν η ταινία αρχίσει να κινείται να βγαίνει εκτός της πλευράς του κυλίνδρου, σημαίνει ότι θα πρέπει να ρυθμιστεί. 
3. Γυρίστε το σφικτήρα ευθυγράμμισης (49) μέχρι η ταινία περάσει από το κέντρο του πίσω κυλίνδρου (56) και του 
εμπρόσθιου κυλίνδρου (44). 
4. Μετακινήστε την ταινία λείανσης με το χέρι μετά τη ρύθμιση, για να εξασφαλίσετε την βέλτιστη ευθυγράμμιση. 
 
 
 
 

Περίβλημα ταινίας (9) 

Πέλμα λείανσης (8) 

Εικόνα Θ 

Παξιμάδια (22) 
Μπάρα 
στήριξης (23) 

Ταινιολειαντήρας (62) 

Τραπέζι 
(69) 

 
Εικόνα Ι 
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Τοποθέτηση των δίσκων λείανσης 
Σημείωση: Σε περίπτωση που πρόκειται να τοποθετήσετε αυτοκόλλητους δίσκους λείανσης στο πέλμα χρησιμοποιήστε ένα 
καθαριστικό με ήπια διαλυτική ιδιότητα για να καθαρίσετε το πέλμα.  
1.Αφαιρέστε το τραπέζι (69) αν είναι τοποθετημένο μπροστά από το πέλμα λείανσης. 
2.Ξεκολλήστε το χρησιμοποιημένο δίσκο λείανσης. 
3.Ευθυγραμμίστε την περίμετρο του δίσκου λείανσης με την περίμετρο του πέλματος λείανσης και πιέστε καλά. 
 
Τεμάχιο και χώρος κατεργασίας 
1. Επιλέξτε ένα χώρο εργασίας που είναι καθαρός και καλά φωτισμένος. Ο χώρος εργασίας δεν θα πρέπει να επιτρέπει την 
πρόσβαση παιδιών ή κατοικίδιων ζώων για την αποτροπή της διάσπασης και του τραυματισμού. 
2. Περάστε το καλώδιο τροφοδοσίας κατά μήκος ασφαλούς διαδρομής για να φτάσετε στην περιοχή εργασίας χωρίς να 
δημιουργήσετε κίνδυνο εκτροπής ή εκθέτοντας το καλώδιο τροφοδοσίας σε πιθανές ζημιές. Το καλώδιο τροφοδοσίας 
πρέπει να φτάσει στην περιοχή εργασίας με αρκετό επιπλέον μήκος για να επιτρέψει την ελευθερία κινήσεων. 
3. Σταθεροποιήστε τα τεμάχια χρησιμοποιώντας μία μέγγενη ή σφιγκτήρες (δεν περιλαμβάνονται) για να αποφύγετε την 
μετακίνηση τους ενώ εργάζεστε. 
4. Δεν πρέπει να υπάρχουν εκτεθειμένα αντικείμενα, όπως είναι τα καλώδια παροχής ρεύματος κοντά στην περιοχή 
εργασίας, τα οποία θα δημιουργούν κίνδυνο κατά την εργασία.  
 
Συντήρηση και Service 

Οι διαδικασίες που δεν εξηγούνται ειδικά στο παρόν εγχειρίδιο πρέπει να εκτελούνται μόνο από εξειδικευμένο 
τεχνικό. 

 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΣΟΒΑΡΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ ΛΟΓΩ ΑΚΟΥΣΙΑΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ Η ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ: 

Γυρίστε το διακόπτη τροφοδοσίας του εργαλείου στην θέση απενεργοποίησης και αποσυνδέστε το εργαλείο από την πρίζα 
πριν εκτελέσετε οποιαδήποτε διαδικασία που αναφέρεται σε αυτή την ενότητα. 
 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΣΟΒΑΡΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ:  
Μη χρησιμοποιείτε τον κατεστραμμένο εξοπλισμό. Εάν παρουσιαστεί κάποιος ασυνήθιστος θόρυβος ή δονήσεις, διορθώστε 
το πρόβλημα πριν από την περαιτέρω χρήση. 
 
Καθαρισμός, Συντήρηση και Λίπανση 
1. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ, ελέγξτε τη γενική κατάσταση του εργαλείου. Ελέγξει για: 
• χαλαρά εξαρτήματα, εσφαλμένη ευθυγράμμιση ή σύνδεση κινητών μερών, ραγισμένα ή σπασμένα μέρη, κατεστραμμένες 
ηλεκτρικές καλωδιώσεις και οποιεσδήποτε άλλες συνθήκες που μπορεί να επηρεάσουν την ασφαλή λειτουργία του. 
2. ΜΕΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ, απενεργοποιήστε το εργαλείο, αφαιρέστε το κουμπί ασφαλείας από το διακόπτη και αποσυνδέστε το 
εργαλείο από την τροφοδοσία. Στη συνέχεια, σκουπίστε τις εξωτερικές επιφάνειες του εργαλείου χρησιμοποιώντας ένα 
καθαρό πανί. 
3. Μια θυρίδα σκόνης (59) βρίσκεται στο κάτω μέρος του προφυλακτήρα(60). Στηρίζεται στη θέση του με μια βίδα (61) και 
μπορεί να αφαιρεθεί για να απομακρυνθεί η σκόνη που έχει συγκεντρωθεί καθώς και τα υπολείμματα λείανσης. 
Επανατοποθετήστε τη θυρίδα σκόνης μετά τον καθαρισμό και σφίξτε τη βίδα. 
4. Εφαρμόστε ένα ελαφρύ επίστρωμα κεριού στο τραπέζι για να διευκολύνετε την ώθηση του υλικού. 
5. Χρησιμοποιήστε πεπιεσμένο αέρα για να φυσήξετε τη σκόνη και τα υπολείμματα από το εργαλείο. 
6. Τα ρουλεμάν σε αυτό το εργαλείο είναι κλειστού τύπου και δεν απαιτούν περαιτέρω λίπανση. 

7. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας αυτού του ηλεκτρικού εργαλείου έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να 
το αντικατασταθεί από έναν εξειδικευμένο τεχνικό 

 
Αντικατάσταση ταινίας λείανσης 
1. Σπρώξτε το μοχλό ρύθμισης τάσης της ταινίας (50) προς τα εμπρός για να χαλαρώσετε την ταινία. 
2. Αφαιρέστε την επάνω πλάκα συγκράτησης (58) ξεβιδώνοντας τέσσερις βίδες (7). 
3. Αφαιρέστε την κάτω πλάκα συγκράτησης (60) ξεβιδώνοντας τις τέσσερις βίδες (7) που τη συγκρατούν στο περίβλημα 
στήριξης (52). 
4. Σύρετε τον παλιό ιμάντα λείανσης από τον πίσω κύλινδρο (56) και τον εμπρόσθιο κύλινδρο (44). 
5. Αντικαταστήστε με μια ταινία λείανσης 4 "X 36" με την σωστή τραχύτητα ανάλογα με τις απαιτήσεις της εργασίας. 
Σημείωση: Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός τραχύτητας, τόσο μικρότερος είναι ο κόκκος. Χρησιμοποιήστε μικρού αριθμού 
τραχύτητας για αφαίρεση υλικού και μεγάλου για εξομάλυνση και φινίρισμα. 
6. Τοποθετήστε την ταινία στον εμπρόσθιο και τον οπίσθιο κύλινδρο. 
7. Επανατοποθετήστε την κάτω πλάκα συγκράτησης και σφίξτε καλά τις τέσσερις βίδες. 
8. Αντικαταστήστε την επάνω πλάκα συγκράτησης και σφίξτε τις τέσσερις βίδες. 
9. Σπρώξτε το μοχλό προς τα πίσω για να σφίξετε την ταινία. 
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10. Πριν από τη χρήση, ελέγξτε χειροκίνητα την νέα ταινία για ευθυγράμμιση. Δείτε τις οδηγίες στην ενότητα όπου 
περιγράφονται οι γενικές λειτουργίες αυτού του εγχειριδίου. 
 
Αντικατάσταση τραπεζοειδούς ιμάντα 
1. Αφαιρέστε τις βίδες ρύθμισης (6) και αποσυνδέστε το πέλμα (5). 
2. Αφαιρέστε τέσσερις βίδες (11) και ροδέλες (10) από το εξωτερικό κάλυμμα της τροχαλίας (9). 
3. Αφού αφαιρεθεί το κάλυμμα, θα μπορέσετε να έχετε πρόσβαση στον ιμάντα(12). 
4. Αφαιρέστε τον τραπεζοειδή ιμάντα χρησιμοποιώντας ένα κατσαβίδι (δεν παρέχεται). Τοποθετήστε την άκρη του 
κατσαβιδιού ανάμεσα στην Τροχαλία του Κινητήρα (13) και τον ιμάντα ενώ περιστρέφετε με το χέρι τον ιμάντα. Καθώς 
γυρίζει, ο ιμάντας θα βγει από την αυλάκωση της τροχαλίας. Μόλις βγει από την τροχαλία του κινητήρα, ανασηκώστε τον 
τραπεζοειδή ιμάντα από την τροχαλία (14). 
5. Τοποθετήστε το νέο ιμάντα (12) πάνω στον άξονα της τροχαλίας, χρησιμοποιώντας ένα κατσαβίδι (δεν παρέχεται) ως 
σφήνα. Γυρίστε τον άξονα της τροχαλίας και οδηγήστε τον νέο ιμάντα στην τροχαλία του κινητήρα. 
6. Επανατοποθετήστε το κάλυμμα της εξωτερικής τροχαλίας. 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας αυτού του ηλεκτρικού εργαλείου έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να 
αντικατασταθεί μόνο από έναν εξουσιοδοτημένο τεχνικό. 
 
Ρύθμιση της τάσης του ιμάντα 
1. Αφαιρέστε τις βίδες ρύθμισης (6) και αποσυνδέστε το πέλμα(5). 
2. Αφαιρέστε τις τέσσερις βίδες (11) και τις ροδέλες (10) από το εξωτερικό κάλυμμα της τροχαλίας(9). 
3. Χαλαρώστε τα τέσσερα παξιμάδια (22) και τραβήξτε το μοτέρ (40) προς τα εμπρός προς το μπροστινό ρολό (44), 
φροντίζοντας να τραβάτε ομοιόμορφα τον κινητήρα. 
Κρατώντας τον κινητήρα στην τρέχουσα θέση του, σφίξτε τα παξιμάδια. 
4. Τοποθετήστε μια ευθεία άκρη στις εξωτερικές επιφάνειες των δύο τροχαλιών για να βεβαιωθείτε ότι έχουν 
ευθυγραμμιστεί σωστά. Οι επιφάνειες επαφής των τροχαλιών και η ευθεία άκρη πρέπει να ακουμπούν πλήρως. Σφίξτε 
πλήρως τα παξιμάδια. 
5. Επανατοποθετήστε το εξωτερικό κάλυμμα της τροχαλίας και σφίξτε τις βίδες με τις ροδέλες. 
Επανατοποθετήστε και σφίξτε τις βίδες ρύθμισης. 
 
Αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων 
 

Πρόβλημα Πιθανή αιτία Αντιμετώπιση 
Το πέλμα / ταινία δεν κινείται. 1. Δεν το εργαλείο δεν έχει συνδεθεί 

με την παροχή. 
2. Δεν υπάρχει τροφοδότηση 

ηλεκτρικού ρεύματος από την 
έξοδο της παροχής. 

3. Δεν έχει τοποθετηθεί το κουμπί 
ασφαλείας 

4. Ο διακόπτης δεν βρίσκεται στην 
θέση ΟΝ. 

1. Συνδέστε το εργαλείο στην 
πρίζα. 

2. Ελέγξτε την γραμμή 
τροφοδοσίας της παροχής. 

3. Τοποθετήστε το κουμπί 
ασφαλείας στο διακόπτη. 

4. Γυρίστε τον διακόπτη στη θέση 
ΟΝ. 

Ο κινητήρας επιβραδύνεται κατά την 
λείανση. 

1. Ο ιμάντας έχει πολύ μεγάλη τάση. 
2. Ασκείτε υπερβολική πίεση κατά την 

λείανση. 
 

1. Ρύθμιση της τάσης του ιμάντα 
από εξειδικευμένο τεχνικό. 

2. Ασκήστε μικρότερη πίεση. 

Το ξύλο καίγεται κατά την διαδικασία 
λείανσης του 

1. Υπολείμματα στον δίσκο λείανσης 
ή στην ταινία. 

2. Υπερβολική πίεση κατά την 
λείανση. 

3. Καθαρίστε ή αντικαταστήστε 
τον δίσκο ή την ταινία 
ακολουθώντας τις οδηγίες του 
εγχειριδίου. 

4. Ασκήστε μικρότερη πίεση. 
Ακολουθήστε όλες τις συμβουλές ασφαλείας και τις προειδοποιήσεις κατά την διάρκεια των διαδικασιών 
συντήρησης ή ελέγχου του εργαλείου. Αποσυνδέστε πάντοτε το εργαλείο από την παροχή ηλεκτρικού 
ρεύματος προτού προβείτε στην εκτέλεση των παραπάνω διαδικασιών. 

 



2 
www.BormannTools.com 

GB 
Owner's Manual & Safety Instructions  
Save This Manual Keep this manual for the safety warnings and precautions, assembly, operating, inspection, maintenance 
and cleaning procedures. Write the product's serial number in the back of the manual near the assembly diagram (or month 
and year of purchase if product has no number). Keep this manual and the receipt in a safe and dry place for future 
reference. 
 
Read this material before using this product. Failure to do so can result in serious injury. SAVE THIS MANUAL. 
 
Warning symbols and definitions 
This is the safety alert symbol.  It is used to alert you to potential personal injury hazards.  Obey all safety messages that 
follow this symbol to avoid possible injury or death. 
 

Indicates a hazardous situation which, if not avoided, will result in death or serious injury. 
 

Indicates a hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury. 
 

Indicates a hazardous situation which, if not avoided, could result in minor or moderate injury. 
 
Addresses practices not related to personal injury. 
 

Read all safety warnings and instructions.  
Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.  Save all warnings and 
instructions for future reference. 
 
IMPORTANT SAFETY INFORMATION 
General Tool Safety Warnings 

 
1. KEEP GUARDS IN PLACE and in working order. 
2. REMOVE ADJUSTING KEYS AND WRENCHES.  Form habit of checking to see that keys and adjusting wrenches are 

removed from tool before turning it on. 
3. KEEP WORK AREA CLEAN.  
Cluttered areas and benches invite accidents. 
4. DON’T USE IN DANGEROUS ENVIRONMENT. Don’t use power tools in damp or wet locations, or expose them to rain.  

Keep work area well lighted. 
5. KEEP CHILDREN AWAY.  All visitors should be kept safe distance from work area. 
6. MAKE WORKSHOP KID PROOF with padlocks, master switches, or by removing starter keys. 
7. DON’T FORCE TOOL.  It will do the job better and safer at the rate for which it was designed. 
8. USE RIGHT TOOL.  Don’t force tool or attachment to do a job for which it was not designed. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. USE PROPER EXTENSION CORD. Make sure your extension cord is in good condition. When using an extension cord, be 
sure to use one heavy enough to carry the current your product will draw. An undersized cord will cause a drop in line 
voltage resulting in loss of power and overheating.  
Table A shows the correct size to use depending on cord length and nameplate ampere rating.  
If in doubt, use the next heavier gauge.  
The smaller the gauge number, the heavier the cord. 

10. WEAR PROPER APPAREL. Do not wear loose clothing, gloves, neckties, rings, bracelets, or other jewelry which may get 
caught in moving parts. Nonslip footwear is recommended.  
Wear protective hair covering to contain long hair. 
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11. ALWAYS USE SAFETY GLASSES. Also use face or dust mask if cutting operation is dusty. Everyday eyeglasses only have
impact resistant lenses, they are NOT safety glasses.

12. SECURE WORK. Use clamps or a vise to hold work when practical. It’s safer than using your hand and it frees both hands
to operate tool.

13. DON’T OVERREACH. Keep proper footing and balance at all times.
14. MAINTAIN TOOLS WITH CARE. Keep tools sharp and clean for best and safest performance. Follow instructions for

lubricating and changing accessories.
15. DISCONNECT TOOLS before servicing; when changing accessories, such as blades, bits, cutters, and the like.
16. REDUCE THE RISK OF UNINTENTIONAL STARTING. Make sure switch is in off position before plugging in.
17. USE RECOMMENDED ACCESSORIES. Consult the owner’s manual for recommended accessories. The use of improper

accessories may cause risk of injury to persons.
18. NEVER STAND ON TOOL. Serious injury could occur if the tool is tipped or if the cutting tool is unintentionally contacted.
19. CHECK DAMAGED PARTS. Before further use of the tool, a guard or other part that is damaged should be carefully

checked to determine that it will operate properly and perform its intended function – check for alignment of moving
parts, binding of moving parts, breakage of parts, mounting, and any other conditions that may affect its operation. A
guard or other part that is damaged should be properly repaired or replaced.

20. DIRECTION OF FEED. Feed work into a blade or cutter against the direction of rotation of the blade or cutter only.
21. NEVER LEAVE TOOL RUNNING UNATTENDED. TURN POWER OFF.  Don’t leave tool until it comes to a complete stop.

Technical Data 
Voltage / Frequency: 230V~50Hz 
Input power: 375W 
No load speed: 1450RPM 
Belt speed: 282RPM 
Table size: 100*914MM 
Table tilting range: 0~45º 
Belt tilting range: 0~90º 
Sand paper type: Φ150 VELCRO

Grounding Instructions 

TO PREVENT ELECTRIC SHOCK AND DEATH FROM INCORRECT GROUNDING WIRE CONNECTION READ AND 
FOLLOW THESE INSTRUCTIONS: 
110-120 V~ Grounded Tools: Tools with Three Prong Plugs 

1. In the event of a malfunction or breakdown, grounding provides a path of least resistance for electric current to reduce
the risk of electric shock. This tool is equipped with an electric cord having an equipment-grounding conductor and a
grounding plug.  The plug must be plugged into a matching outlet that is properly installed and grounded in accordance
with all local codes and ordinances.

2. Do not modify the plug provided – if it will not fit the outlet, have the proper outlet installed by a qualified electrician.
3. Improper connection of the equipment-grounding conductor can result in a risk of electric shock. The conductor with

insulation having an outer surface that is green with or without yellow stripes is the equipment-grounding conductor.
If repair or replacement of the electric cord or plug is necessary, do not connect the equipment-grounding conductor to a
live terminal.

4. Check with a qualified electrician or service personnel if the grounding instructions are not completely understood, or if in
doubt as to whether the tool is properly grounded.

5. Use only 3-wire extension cords that have 3-prong grounding plugs and 3-pole receptacles that accept the tool’s plug.
6. Repair or replace damaged or worn cord immediately.
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7. This tool is intended for use on a circuit that has an outlet that looks like the one illustrated above in 125 V~ 3-Prong Plug 
and Outlet.  The tool has a grounding plug that looks like the plug illustrated above in 125 V~ 3-Prong Plug and Outlet. 

8. The outlet must be properly installed and grounded in accordance with all codes and ordinances. 
9. Do not use an adapter to connect this tool to a different outlet. 
 
Sander Safety Warnings 
For Your Own Safety Read Instruction Manual before Operating Sander 
1. Wear eye protection. 
2. Support workpiece with miter gauge, backstop, or backstop, or backstop, or worktable. 
3. Maintain 1/16 inch maximum clearance between table and sanding belt or disc. 
4. Avoid kickback by sanding in accordance with the directional arrows. 
5. The backstop is a fence near the surface that helps the operator maintain control of the workpiece and prevents the 

workpiece from being pulled into the machine.  For safety, it must be adjusted very close to the sanding surface. 
6. The worktable is the surface mounted close to the sanding surface that the operator rests the workpiece against to 

prevent it from being pulled adjusted very close to the sanding surface. 
7. The sanding belt is designed to rotate down towards the table while the disc rotates both up from the table and down 

towards the table.  Sand on the belt with the workpiece in front of the backstop and/or table.  Sand only on the 
downward moving surface of the disc - sanding on the upward moving surface may result in the workpiece being thrown 
up and towards the operator. 

8. Remove Safety Key when the Switch is turned off.  Do not leave the Safety Key in the Switch when the tool is not in use. 
9.   DO NOT OPERATE WITH ANY GUARD DISABLED, DAMAGED, OR REMOVED.  Moving guards must move freely and close 

instantly. 
10. The use of accessories or attachments not recommended by the manufacturer may result in a risk of injury to persons. 
11. When servicing use only identical replacement parts. 
12. Only use safety equipment that has been approved by an appropriate standards agency.  Unapproved safety equipment 

may not provide adequate protection.  Eye protection must be ANSI-approved and breathing protection must be NIOSH-
approved for the specific hazards in the work area. 

13. Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool. 
Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication. A moment of inattention 

while operating power tools may result in serious personal injury. 
14. Industrial applications must follow OSHA guidelines. 
15. Maintain labels and nameplates on the tool. 
16. Avoid unintentional starting. 
Prepare to begin work before turning on the tool. 
17. People with pacemakers should consult their physician(s) before use.  Electromagnetic fields in close proximity to heart 

pacemaker could cause pacemaker interference or pacemaker failure. 
18. WARNING: Some dust created by power sanding, sawing, grinding, drilling, and other construction activities, contains 

chemicals known [to the State of California] to cause cancer, birth defects or other reproductive harm. Some examples of 
these chemicals are: 

• Lead from lead-based paints 
• Crystalline silica from bricks and cement or other masonry products 
• Arsenic and chromium from chemically treated lumber 
19. Your risk from these exposures varies, depending on how often you do this type of work. To reduce your exposure to 

these chemicals:  
Work in a well ventilated area, and work with approved safety equipment, such as those dust masks that are specially 

designed to filter out microscopic particles. 
20. WARNING: Handling the cord on this product will expose you to lead, a chemical known to the State of California to cause 

cancer, and birth defects or other reproductive harm. Wash hands after handling.  
21. The warnings, precautions, and instructions discussed in this instruction manual cannot cover all possible conditions and 

situations that may occur. It must be understood by the operator that common sense and caution are factors which 
cannot be built into this product, but must be supplied by the operator. 

 
Vibration Safety 
This tool vibrates during use.  Repeated or long-term exposure to vibration may cause temporary or permanent physical 
injury, particularly to the hands, arms and shoulders.  To reduce the risk of vibration-related injury: 
1. Anyone using vibrating tools regularly or for an extended period should first be examined by a doctor and then have 

regular medical check-ups to ensure medical problems are not being caused or worsened from use.  Pregnant women or 
people who have impaired blood circulation to the hand, past hand injuries, nervous system disorders, diabetes, or 
Raynaud’s Disease should not use this tool.  If you feel any medical or physical symptoms related to vibration (such as 
tingling, numbness, and white or blue fingers), seek medical advice as soon as possible. 
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2. Do not smoke during use.  Nicotine reduces the blood supply to the hands and fingers, increasing the risk of vibration-
related injury. 

3. Use tools with the lowest vibration when there is a choice between different processes. 
4. Include vibration-free periods each day of work. 
5. Grip tool as lightly as possible (while still keeping safe control of it).  Let the tool do the work. 
6. To reduce vibration, maintain the tool as explained in this manual.  If any abnormal vibration occurs, stop use 

immediately. 
 
SAVE THESE INSTRUCTIONS 

 
Setup - Before Use: 

Read the ENTIRE IMPORTANT SAFETY INFORMATION section at the beginning of this manual including all text 
under subheadings therein before set up or use of this product. 

 
 

TO PREVENT SERIOUS INJURY FROM ACCIDENTAL OPERATION: 
Turn the Power Switch of the tool off and unplug the tool from its electrical outlet 
before performing any procedure in this section. 
Note: For additional information regarding the parts listed in the following pages,  For additional information 
regarding the parts listed in the following pages, refer to the Assembly Diagram near the end of this manual. 
 
Assembly/Mounting 
 Feet Placement 
1. Carefully set the Belt/Disc Sander on its side. 
2. Press Rubber Feet (28) over the four corner lips of the Base.  See Figure A. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mounting Backing Disc 
1. Set the Belt/Disc Sander on its feet. 
2. Slide the Backing Disc (5) onto the Drive Axle (54). The Set Screw (6) must face the flat surface of the Drive Axle (54).  See 
Figure B. 
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3. Tighten the Set Screw (6) securely. 
 
Mounting Fence 
1. The Fence (63) fits across the top of the sanding belt to prevent 
workpiece from moving to the rear when sanding. 
2. Align two Tabs on the Fence (63) with two Holes on the top of the Belt 
End Guard (58). Place Fence tabs underneath the Belt End Guard (58).  
Insert two Machine Screws through Flat Washers and into Holes.  Thread 
Machine Screws into the Tabs on the Fence (63). Note: Use Flat Washers 
between screw heads and Belt End Guard (58).  See Figure C. 
3. Bolt the Fence (63) to the Belt Support Housing (52) using Bolt (32), Flat 
Washer (26), and Lock Washer (27). 
 
 
 
 
 
Functions 

 
Safety Switch 
Insert the Safety Key into the Switch.  This “Key” is a safety precaution and should remain in the Switch during use and be 
removed after Switch (31) is turned off and/or any time the Belt/Disc Sander is left unattended or in storage. 
 
Operating Instructions 
 

Read the ENTIRE IMPORTANT SAFETY INFORMATION section at the beginning of this manual including 
all text under subheadings therein before set up or use of this product. 
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Tool Set Up 
TO PREVENT SERIOUS INJURY FROM ACCIDENTAL OPERATION: 

Turn the Power Switch of the tool off and unplug the tool from its electrical outlet 
before performing any procedure in this section. 

TO PREVENT SERIOUS INJURREVENT  INJURY: 
DO NOT OPERATE WITH ANY GUARD DISABLED, DAMAGED, OR REMOVED. 

Mounting Table for Use as Disc Sander 
NOTE: The Table (69) may be used as support for both horizontal and vertical applications. 

1. Insert the end of Table Bar (72) with Pivot Indicator (70)
into the Bar Holder (74).  See Figure E.
2. Insert free end of Table Bar (72) into two Mounting
Supports on bottom of Table (69). Tighten the two Set Screws.
See Figure E on page 8.
3. Mount the Pivot Indicator (70) tab to the Table (69) using
a Hex Bolt (71), Flat Washer (26) and Lock Washer (27).  See
Figure F.
4. Mount Pivot Indicator (70) to the Bar Holder (74) using
the Angle Adjusting Knob (75) and Flat Washer (26). Finger
tighten. See Figure E and Figure F.
5. Tighten all fasteners.  Make sure the Pivot Indicator (70)
operates smoothly when the Angle Adjusting Knob (75) is
loosened.
6. Slide the Supporting Shaft (76) into Bar Holder (74). Align
the flat face of the Supporting Shaft with Set Screws and
tighten securely.  See Figure G.
7. Slide the Supporting Shaft (76) into the hole on side of
Machine Body (33) and tighten Bolt (32). See Figure D on page
7.
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Mounting Table for Use as Belt Sander 
NOTE: The Table (69) may be used for both horizontal and vertical operations. 
1. Remove Table from Machine Body (33) by loosening Bolt (32) and sliding Supporting Shaft (76) out. 
2. Set the Belt/Disc Sander in vertical position by loosening both Nuts (22).  Raise the Belt Support Housing (52).  

When it is vertical, wrench tighten both Nuts (22) securely to prevent the Belt Support Housing (52) from 
slipping.  See Figure H. 

3. Insert Supporting Shaft (76) into the hole facing the belts and tighten Bolt (32) against flat side of Supporting 
Shaft (76). See Figure I.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Levelling the table 
NOTE: For these instructions and “General Operating Instructions” on following pages, refer to Figure C on page 7 
of this manual. 
1. Loosen the Angle Adjusting Knob (75) on the Pivot Indicator (70).  Place a combination square (not supplied) on 
the Table (69) so that the combination square touches the sanding disc.  If the Table is 90° to the sanding disc, the 
table is level.  Always maintain a maximum of 1/16" clearance between the Table and the Sanding Disc. Tighten 
the Angle Adjusting Knob. 
2. If the Table is not 90° to the sanding disc pad, loosen the Angle Adjusting Knob and tilt the Table until it is 
square with the sanding disc. Tighten the Angle Adjusting Knob. 
3. Loosen Screw (29) holding the Angle Pointer (73) and adjust it to point to 90°.  Tighten the Screw. 

 
Adjusting the Sanding Belt Tracking 
1. With the Belt/Disc Sander turned off, manually move the Sanding Belt. 
2. If the belt starts moving to the side of either roller, it needs to be adjusted. 
3. Turn the Belt Adjustment Knob (49) until the belt rides the centre of the Rear Roller (56) and the Front Roller 
(44). 
4. Move the Sanding Belt manually after adjustment to assure proper alignment. 
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Mounting Sanding Discs 
NOTE: Before using the Sanding Disc the first time, wipe down the Backing Disc with denatured alcohol (shellac 
thinner).  This will clean the surface, leave no residue and assure a secure bond. 
1. Remove the Table (69) if it is mounted in front of the Sanding Disc. 
2. Peel off old Sanding Disc. 
3. Align perimeter of new Sanding Disc over the Backing Disc (5) and press firmly onto the Backing Disc. 
 
Workpiece and Work Area Set Up 
1. Designate a work area that is clean and well lit.  The work area must not allow access by children or pets to 
prevent distraction and injury. 
2. Route the power cord along a safe route to reach the work area without creating a tripping hazard or exposing 
the power cord to possible damage.  The power cord must reach the work area with enough extra length to allow 
free movement while working. 
3. Secure loose workpieces using a vice or clamps (not included) to prevent movement while working. 
4. There must not be objects, such as utility lines, nearby that will present a hazard while working. 
 
General Operating Instructions 
1. Make sure that the Switch is in the off position, then plug in the tool. 
2. Insert Safety Key into Switch. 
3. Make sure nothing is contacting the Sanding Disc or Belt, then turn on the Switch. 
4. When using the Disc Sander, only use the LEFT side of the Sanding Disc (as you face it) to sand. The Sanding Disc 
turns counter-clockwise and using the right side could cause kickback. 
5. Use two hands and hold workpiece securely against the fence/table at all times.  Press the workpiece against 
the belt/disc to start sanding. Keep the workpiece moving for a better finish.  
6. After use, turn off the tool, remove the Safety Key from the Switch, and disconnect from the power supply. 
Clean and store the tool indoors out of children's reach. 
 
Maintenance and Servicing 

 
Procedures not specifically explained in this manual must be performed only by a qualified technician. 
 

TO PREVENT SERIOUS INJURY FROM ACCIDENTAL OPERATION: 
Turn the Power Switch of the tool off and unplug the tool from its electrical outlet before performing any 
procedure in this section. 
 
TO PREVENT SERIOUS INJURY FROM TOOL FAILURE: 
Do not use damaged equipment.  If abnormal noise or vibration occurs, have the problem corrected before 
further use. 
 
Cleaning, Maintenance, and Lubrication 
1. BEFORE EACH USE, inspect the general condition of the tool.  Check for: 
• loose hardware,  misalignment or binding of moving parts, cracked or broken parts, damaged electrical wiring, 
and any other condition that may affect its safe operation. 
2. AFTER USE, turn off the tool, remove the Safety Key from the Switch, and disconnect its power supply. Then, 
wipe external surfaces of the tool with clean cloth. 
3. A Dust Port (59) is located on the bottom of the Lower Guard Plate (60).  It is held in place with a Screw (61) 
and can be removed for vacuuming collected dust and sanding residue.  Replace the Dust Port after cleaning and 
tighten Screw. 
4. Apply a light coat of paste wax to the Table to make feeding material easier. 
5. Use compressed air to blow dust and debris from the Sander and Motor. 
6. The Bearings on this Sander are sealed and do not require lubrication. 

7. WARNING!  If the supply cord of this power tool is damaged, it must be replaced only by a qualified 
service technician. 
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Sanding Belt Replacement 
1. Push the Belt Tension Handle (50) forward to loosen the belt. 
2. Remove Upper Guard Plate (58) by unscrewing four Screws (7). 
3. Remove the Lower Guard Plate (60) by unscrewing the four Screws (7) that hold it to the Belt Support Housing 
(52). 
4. Slide the old Sanding Belt off the Rear Roller (56) and Front Roller (44). 
5. Replace with a 4" X 36" Sanding Belt with the correct grit for the project you are working on. Note: The larger 
the grit number, the smaller the grain.  Use small numbered grits for cutting and larger for smoothing and 
finishing. 
6. Slide a new Sanding Belt onto Front and Rear Rollers. 
7. Replace the Lower Guard Plate and tighten the four Screws securely. 
8. Replace the Upper Guard Plate and tighten the four Screws. 
9. Push the Belt Tension Handle to the rear to tighten the belt. 
10. Before using, manually check the new belt for alignment.  See instructions in the “General Operating” section 
of this manual. 
 
V-Belt Replacement 
1. Remove Set Screws (6) and pull off Backing Disc (5). 
2. Remove four Screws (11) and Washers (10) from Outer Pulley Cover (9). 
3. Once the Outer Pulley Cover is removed, the V-Belt (12) is accessible. 
4. Remove the V-Belt using a flat screwdriver (not supplied). Place the tip of the screwdriver between the Motor 
Pulley (13) and the V-Belt while turning the V-Belt by hand.  As it turns, the V-Belt will ride up and out of the 
Motor Pulley groove.  Once off the Motor Pulley, lift the V-Belt off of the Spindle Pulley (14). 
5. Place the new V-Belt (12) onto the Spindle Pulley, by using a flat screwdriver (not supplied) as a wedge.  Turn 
the Spindle Pulley and ride the new V-Belt onto the Motor Pulley. 
6. Replace Outer Pulley Cover. 
WARNING! If the supply cord of this power tool is damaged, it must be replaced only by a qualified service 
technician. 
 
V-Belt Tensioning 
1. Remove Set Screws (6) and pull off Backing Disc (5). 
2. Remove four Screws (11) and Washers (10) from Outer Pulley Cover (9). 
3. Loosen four motor mount Nuts (22) and slide the Motor (40) further forward towards Front Roller (44), making 
sure to pull evenly on the motor. 
While holding the Motor in its current position, tighten the Nuts. 
4. Place a straight edge on the faces of the two pulleys to ascertain alignment. Contact surfaces of the pulleys and 
the straight edge must fully touch.  Fully tighten the Nuts. 
5. Replace Outer Pulley Cover and tighten Screws and Washers. 
Replace Backing Disc and tighten Set Screws. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



11 
www.BormannTools.com 

 

 

  

 

  



12 
www.BormannTools.com 

 



DISPOSE OF 

PACKAGING 

RESPONSIBLY 

-

DO NOT DISPOSE 

OF ELECTRICAL GOODS 

IN HOUSEHOLD WASTE 




