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GENERAL POWER TOOL 
SAFETY WARNINGS

WARNING: Read all safety 
warnings and all 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.

1) Work area safety
a)  Keep work area clean and well lit. 

Cluttered or dark areas invite accidents.
b)  Do not operate power tools in 

explosive atmospheres, such as in the 
presence of flammable liquids, gases 
or dust. Power tools create sparks which 
may ignite the dust or fumes.

c)  Keep children and bystanders 
away while operating a power tool. 
Distractions can cause you to lose control.

2) Electrical safety
a)  Power tool plugs must match the 

outlet. Never modify the plug in any 
way. Do not use any adapter plugs 
with earthed (grounded) power tools. 
Unmodified plugs and matching outlets 
will reduce risk of electric shock.

b)  Avoid body contact with earthed or 
grounded surfaces, such as pipes, 
radiators, ranges and refrigerators. 
There is an increased risk of electric shock 
if your body is earthedor grounded.

c)  Do not expose power tools to rain or 
wet conditions. Water entering a power 
tool will increase the risk of electric shock.

d) Do not abuse the cord. Never use 
the cord for carrying, pulling or 
unplugging the power tool. Keep cord 
away from heat, oil, sharp edges or 
moving parts. Damaged or entangled 
cords increase the risk of electric shock.

e) When operating a power tool 
outdoors, use an extension cord 
suitable for outdoor use. Use of a cord 
suitable for outdoor use reduces the risk of 
electric shock. 

f)  If operating a power tool in a damp 

location is unavoidable, use a residual 
current device (RCD) protected 
supply. Use of an RCD reduces the risk of 
electric shock.

 
3) Personal safety
a)  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. 

b) Use personal protective equipment. 
Always wear eye protection. Protective 
equipment such as dust mask, non-
skid safety shoes, hard hat, or hearing 
protection used for appropriate conditions 
will reduce personal injuries. 

c) Prevent unintentional starting. Ensure 
the switch is in the off-position before 
connecting to power source and/or 
battery pack, picking up or carrying 
the tool. Carrying power tools with your 
finger on the switch or energising power 
tools that have the switch on invites 
accidents. 

d) Remove any adjusting key or wrench 
before turning the power tool on. A 
wrench or a key left attached to a rotating 
part of the power tool may result in 
personal injury. 

e)  Do not overreach. Keep proper 
footing and balance at all times. This 
enables better control of the power tool in 
unexpected situations. 

f)  Dress properly. Do not wear loose 
clothing or jewellery. Keep your 
hair, clothing and gloves away from 
moving parts. Loose clothes, jewellery or 
long hair can be caught in moving parts.

g)  If devices are provided for the 
connection of dust extraction and 
collection facilities, ensure these are 
connected and properly used. Use of 
dust collection can reduce dust-related 
hazards.
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4) Power tool use and care 
a)  Do not force the power tool. Use 

the correct power tool for your 
application. The correct power tool will 
do the job better and safer at the rate for 
which it was designed. 

b) Do not use the power tool if the 
switch does not turn it on and off. 
Any power tool that cannot be controlled 
with the switch is dangerous and must be 
repaired.

c) Disconnect the plug from the power 
source and/or the battery pack from 
the power tool before making any 
adjustments, changing accessories, 
or storing power tools. Such preventive 
safety measures reduce the risk of starting 
the power tool accidentally. 

d) Store idle power tools out of the reach 
of children and do not allow persons 
unfamiliar with the power tool or 
these instructions to operate the 
power tool. Power tools are dangerous in 
the hands of untrained users. 

e) Maintain power tools. Check for 
misalignment or binding of moving 
parts, breakage of parts and any other 
condition that may affect the power 
tool’s operation. If damaged, have the 
power tool repaired before use. Many 
accidents are caused by poorly maintained 
power tools. 

f)  Keep cutting tools sharp and clean. 
Properly maintained cutting tools with 
sharp cutting edges are less likely to bind 
and are easier to control. 

g) Use the power tool, accessories and 
tool bits etc. in accordance with these 
instructions, taking into account the 
working conditions and the work to 
be performed. Use of the power tool for 
operations different from those intended 
could result in a hazardous situation. 

 
5) Service
 Have your power tool serviced by 

a qualified repair person using only 
identical replacement parts. This will 
ensure that the safety of the power tool is 
maintained. 

SAFETY INSTRUCTIONS 
FOR ALL OPERATIONS
SAFETY WARNINGS COMMON FOR 
SANDING OR POLISHING OPERATIONS
a)  This power tool is intended to 

function as a sander or polisher tool. 
Read all safety warnings, instructions, 
illustrations and specifications 
provided with this power tool. Failure 
to follow all instructions listed below may 
result in electric shock, fire and/or serious 
injury.

b)  Operations such as grinding, wire 
brushing polisher or cutting-off are 
not recommended to be performed 
with this power tool. Operations for 
which the power tool was not designed 
may create a hazard and cause personal 
injury.

c)  Do not use accessories which 
are not specifically designed 
and recommended by the tool 
manufacturer. Just because the accessory 
can be attached to your power tool, it does 
not assure safe operation.

d)  The rated speed of the accessory 
must be at least equal to the 
maximum speed marked on the power 
tool. Accessories running faster than their 
rated speed can break and fly apart.

e)  The outside diameter and the 
thickness of your accessory must 
be within the capacity rating of your 
power tool. Incorrectly sized accessories 
cannot be adequately guarded or 
controlled.

f)  The arbour size of wheels, flanges, 
backing pads or any other accessory 
must properly fit the spindle of the 
power tool. Accessories with arbour 
holes that do not match the mounting 
hardware of the power tool will run out of 
balance, vibrate excessively and may cause 
loss of control.

g)  Do not use a damaged accessory. 
Before each use inspect the 
accessory such as abrasive wheels 
for chips and cracks, backing pad for 
cracks, tear or excess wear. If power 
tool or accessory is dropped, inspect 



Random orbital sander EN

6

for damage or install an undamaged 
accessory. After inspecting and 
installing an accessory, position 
yourself and bystanders away from 
the plane of the rotating accessory 
and run the power tool at maximum 
no-load speed for one minute. 
Damaged accessories will normally break 
apart during this test time.

h)  Wear personal protective equipment. 
Depending on application, use face 
shield, safety goggles or safety 
glasses. As appropriate, wear dust 
mask, hearing protectors, gloves 
and workshop apron capable of 
stopping small abrasive or workpiece 
fragments. The eye protection must be 
capable of stopping flying debris generated 
by various operations . The dust mask or 
respirator must be capable of filtrating 
particles generated by your operation. 
Prolonged exposure to high intensity noise 
may cause hearing loss.

i)  Keep bystanders a safe distance away 
from work area. Anyone entering 
the work area must wear personal 
protective equipment. Fragments of 
workpiece or of a broken accessory may fly 
away and cause injury beyond immediate 
area of operation.

j)  Hold the power tool by insulated 
gripping surfaces only, when 
performing an operation where 
the cutting accessory may contact 
hidden wiring or its own cord. Cutting 
accessory contacting a “live” wire may 
make exposed metal parts of the power 
tool “live” and could give the operator an 
electric shock.

k)  Position the cord clear of the spinning 
accessory. If you lose control, the cord 
may be cut or snagged and your hand 
or arm may be pulled into the spinning 
accessory.

l)  Never lay the power tool down until 
the accessory has come to a complete 
stop. The spinning accessory may grab the 
surface and pull the power tool out of your 
control.

m) Do not run the power tool while 
carrying it at your side. Accidental 
contact with the spinning accessory could 
snag your clothing, pulling the accessory 

into your body.
n)  Regularly clean the power tool’s air 

vents. The motor’s fan will draw the 
dust inside the housing and excessive 
accumulation of powdered metal may 
cause electrical hazards.

o) Do not operate the power tool near 
flammable materials. Sparks could ignite 
these materials.

p) Do not use accessories that require 
liquid coolants. Using water or other 
liquid coolants may result in electrocution 
or shock.

q)  Your hand must hold on the handle when 
you are working. Loss of control can cause 
personal injury

FURTHER SAFETY INSTRUCTIONS FOR 
ALL OPERATIONS
KICKBACK AND RELATED WARNINGS
Kickback is a sudden reaction to a pinched or 
snagged rotating wheel, backing pad, brush 
or any other accessory. Pinching or snagging 
causes rapid stalling of the rotating accessory 
which in turn causes the uncontrolled power 
tool to be forced in the direction opposite of 
the accessory’s rotation at the point of the 
binding.
For example, if an abrasive wheel is snagged 
or pinched by the workpiece, the edge of the 
wheel that is entering into the pinch point can 
dig into the surface of the material causing the 
wheel to climb out or kick out. The wheel may 
either jump toward or away from the operator, 
depending on direction of the wheel’s 
movement at the point of pinching. Abrasive 
wheels may also break under these conditions.
Kickback is the result of power tool misuse 
and/or incorrect operating procedures or 
conditions and can be avoided by taking 
proper precautions as given below.
a)  Maintain a firm grip on the power 

tool and position your body and 
arm to allow you to resist kickback 
forces. Always use auxiliary handle, if 
provided, for maximum control over 
kickback or torque reaction during 
start-up. The operator can control torque 
reactions or kickback forces, if proper 
precautions are taken.

b)  Never place your hand near the 
rotating accessory. Accessory may 
kickback over your hand.

c)  Do not position your body in the 
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area where power tool will move if 
kickback occurs. Kickback will propel 
the tool in direction opposite to the wheel’s 
movement at the point of snagging.

d)  Use special care when working 
corners, sharp edges etc. Avoid 
bouncing and snagging the accessory. 
Corners, sharp edges or bouncing have a 
tendency to snag the rotating accessory 
and cause loss of control or kickback.

e) Do not attach a saw chain 
woodcarving blade or toothed saw 
blade. Such blades create frequent kickback 
and loss of control.

ADDITIONAL SAFETY INSTRUCTIONS 
FOR SANDING OPERATIONS
SAFETY WARNINGS SPECIFIC FOR 
SANDING OPERATIONS:
Do not use excessively oversized 
sanding disc paper. Follow 
manufacturer’s recommendations, when 
selecting sanding paper. Larger sanding 
paper extending beyond the sanding pad 
presents a laceration hazard and may cause 
snagging, tearing of the disc or kickback.

ADDITIONAL SAFETY INSTRUCTIONS 
FOR POLISHING OPERATIONS
SAFETY WARNINGS SPECIFIC FOR 
POLISHING OPERATIONS:
Do not allow any loose portion of the 
polishing bonnet or its attachment 
strings to spin freely. Tuck away or trim 
any loose attachment strings. Loose and 
spinning attachment strings can entangle your 
fingers or snag on the workpiece.

To reduce the risk of injury, user 
must read instruction manual

Warning

Double insulation

Wear eye protection

Wear ear protection

Wear dust mask

SYMBOLS
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1. ON/OFF WITCH

2. HAND GRIP AREA

3. DUST BAG *

4. DUST EXTRACTION OUTLET

5. LATCHING LEVER

6. BASE PLATE

7. SANDING PAPER * (See Fig. B)

*Not all the accessories illustrated or described are included in standard delivery.
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TECHNICAL DATA

Voltage 230-240V~50Hz

Power Input 320W

No load speed 12000/min

Base size 125mm

Orbital dia 2.5mm

Protection class /II

Machine weight 1.4kg

ACCESSORIES
Dust bag 1
60 grit velcro sanding paper 2
80 grit velcro sanding paper 2
120 grit velcro sanding paper 2
 
We recommend that you purchase your accessories from the same store that sold you the tool. 
Use good quality accessories marked with a well-known brand name. Choose the type according 
to the work you intend to undertake. Refer to the accessory packaging for further details. Store 
personnel can assist you and offer advice.
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OPERATION INSTRUCTIONS
NOTE: Before using the tool, read the 
instruction book carefully.

INTENDED USE
The machine is intended for dry sanding of 
wood, plastic, metal and filler material as well 
as painted surfaces.
Machines with electronic control are also 
suitable for polishing.
The sander is not to be used for plastering.

1. CHANGING HOOK & LOOP 
SANDPAPER (See Fig. A, B)
The Sanding Paper (7) and sanding plate are 
provided with a hook and loop attachment 
system to allow quick and easy changing 
of the sanding and polishing accessories. 
Firstly, remove any dust or other objects from 
the hook and loop on the sanding plate and 
Sanding Paper. As the Sanding Paper has dust 
extraction holes you must align these with the 
holes in the sanding plate, otherwise the dust 
extraction will not function. (See Fig. A)
To remove the Sanding Paper, lift one corner 
of the paper and pull off from the sanding 
plate. (See Fig. B)

2. DUST BAG (See Fig. C1, C2, D)
— ATTACHING THE DUST BAG (See Fig. 
C1)
Always operate your sander with the Dust Bag 
(3) fitted.
To attach, slide the bag onto the outlet piece 
and take care that the Latching Lever (5) 
engages.

CAUTION!
To prevent the possibility of sanding 

dust or foreign body being thrown in to your 
face or eyes, never attempt to use your sander 
without the dust bag properly installed.

— EMPTY THE DUST BAG (See Fig. C1, 
C2, D)
For more efficient operation, empty the Dust 
Bag (3) every 5-10mins. This will permit the air 
to flow through the bag better.
Method 1: To empty the Dust Bag, press the 
Latching Lever (5) in and pull off the bag from 
the dust extraction port, and shake out dust. 

(See Fig. C1, C2) 
Method 2: To empty the bag, rotate the bag to 
the unlock position. Remove the bag and shake 
out dust. (See Fig.D)

3. OPERATING THE ON/OFF SWITCH 
(See Fig. E)
To start your sander, depress the protective 
cover over the switch at the position marked “I”. 
To stop your sander, depress the protective 
cover at the position marked “0”.

4. HAND GRIP AREA (See Fig. F, G)
Your sander is designed to be held either 
around the main housings, or by the top of the 
main housing. When sanding for long periods 
at a time, it is recommended you periodically 
alternate between the two holding positions.

5. SANDING SURFACES
Place the machine with the complete Sanding 
Paper (7) on the surface to be worked. Ensure 
uniform sanding pressure. Less sanding 
pressure increases the sanding capacity and 
protects the machine and the sanding tool. 
The removal capacity and the sanding pattern 
are determined mainly by the selection of the 
Sanding Paper (grain size), the speed of the 
sanding plate and the application pressure.
ROUGH SANDING
Attach a Sanding Paper (7) with coarse grain. 
Apply only light sanding pressure to achieve 
increased material removal.
FINE SANDING
Attach a Sanding Paper (7) with fine grain. With 
moderate pressure, move the machine in a 
circular pattern or alternately in lengthwise and 
crosswise directions over the workpiece. Do not 
tilt the machine to avoid sanding through the 
work piece (e.g. when sanding veneer). After 
finishing the work, switch off the machine and 
lift it from the workpiece.

6. ORBITAL SANDING
Guide your sander parallel to the working 
surface and move it in circles or in a cross 
pattern. Do not tilt the tool in order to avoid 
deep unwanted sanding marks. The amount of 
material removed is determined by the speed 
of the sanding disc and the grit size used. The 
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speed of the sanding disc diminishes relative 
to the pressure applied to the tool. For faster 
removal, do not increase pressure on the tool, 
but use a coarser grit size.

7. SELECTING THE RIGHT GRADE OF 
SANDPAPER 
- Different grades of Sanding Paper (7) can be 
purchased from good DIY shops. Available 
grades are Coarse, Medium and Fine. 
- Use coarse grits to sand down rough finishes, 
medium grit to smooth the work and fine grit to 
finish off.
- The higher the grade number, the finer the grit. 
For rough work start with a low grade of grit. 
(e.g. 60 grit) and change to a higher, finer grade 
(e.g. 120 grit) for finishing. If you use a fine 
grade for rough surfaces it will soon clog and 
need changing.
- It is best to make a trial run on a scrap piece of 
material to determine the optimum grades of 
Sanding Paper for a particular job.

8. SANDING PLATE BRAKE
An integrated sanding plate brake reduces the 
speed when running at no load so that scoring 
is avoided when placing the machine on the 
work piece. A continuously increasing no-load 
speed over the course of time indicates that 
the sanding plate brake is worn and must be 
replaced by an authorized customer service 
location.

WORKING HINTS FOR YOUR 
SANDER
If your power tool becomes too hot, especially 
when used at low speed, set the speed to 
maximum and run it with no load for 2-3 
minutes to cool the motor. Avoid prolonged 
usage at very low speeds. Always use sand 
paper that is suitable for the material you want 
to sand.
Always ensure the work-piece is firmly held or 
clamped to prevent movement.
Any movement of the material may affect the 
quality of the sanding finish.
Start your sander before sanding and turn it off 
only after you stop sanding. For the best results, 

sand wood in the direction of the grain.
Do not start sanding without having the 
sandpaper fitted.
Do not allow the sand paper to wear away it will 
damage the base-plate. The guarantee does not 
cover base-plate wear and tear.
Use coarse grit paper to sand rough surfaces, 
medium grit for smooth surfaces and fine grit 
for the final surfaces. If necessary, first make a 
test run on scrap material.
Use only good quality sand paper.
The sand paper controls the sanding efficiency, 
not the amount of force you apply to the 
tool. Excessive force will reduce the sanding 
efficiency and cause motor overload. Replacing 
the sand paper regularly will maintain optimum 
sanding efficiency.

MAINTENANCE
Remove the plug from the socket before 
carrying out any adjustment, servicing or 
maintenance.
Your power tool requires no additional 
lubrication or maintenance. There are no user 
serviceable parts in your power tool. Never use 
water or chemical cleaners to clean your power 
tool. Wipe clean with a dry cloth. Always store 
your power tool in a dry place. Keep the motor 
ventilation slots clean. Keep all working controls 
free of dust. Occasionally you may see sparks 
through the ventilation slots. This is normal and 
will not damage your power tool.
If the supply cord is damaged, it must be 
replaced by the manufacturer, its service agent 
or similarly qualified persons in order to avoid 
a hazard. 

ENVIRONMENTAL 
PROTECTION

      Disposal 
The machine, its accessories and 
packaging materials should be 
sorted for environmentally friendly 

recycling. The plastic components are 
labeled for categorized recycling.
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שם החברה: סמיקום לקסיס בע”מ
כתובת: א”ת מערבי קדימה ת.ד. 9090 אבן יהודה

טלפון: 09-7611222
 www.semicom.co.il
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טיפים לעבודה עם המלטשת
הניחו לכלי העבודה לפעול במהירות מרבית במשך 2-3 

דקות ללא עומס, על מנת לאפשר למנוע להתקרר כשהכלי 
חם, בעיקר לאחר שימוש במהירות נמוכה. הימנעו משימוש 

ממושך במהירויות נמוכות. השתמשו תמיד בנייר הלטש 
המתאים לסוג החומר לעיבוד.

ודאו תמיד שהפריט לעיבוד מוחזק או מהודק היטב לשולחן 
העבודה למניעת תזוזה.

כל תזוזה של הפריט לעיבוד עלולה לפגוע באיכות הגימור.
הפעילו את המלטשת לפני פעולת הליטוש וכבו אותה רק 
בגמר הליטוש. להשגת תוצאות מיטביות בליטוש משטחי 

עץ, לטשו תמיד בכיוון הגרגירים.
אל תפעילו את המלטשת ללא נייר לטש.

אל תשתמשו בנייר לטש בלוי, למניעת נזק לפלטת הבסיס. 
האחריות אינה מכסה בלאי של בסיס הפלטה.

השתמשו בנייר לטש גס עבור משטחים מחוספסים, בנייר 
לטש בינוני עבור משטחים חלקים ובנייר לטש עדין לגימור 

הסופי. עשו ניסיונות על גרוטאות, במידת הצורך.
השתמשו בניירות לטש איכותיים.

יעילות הליטוש מושפעת מנייר הלטש ולא ממידת הכוח 
שמפעילים על הכלי. הפעלת כוח רב מדי פוגעת בביצועי 
המלטשת ומעמיסה על המנוע. החלפה תכופה של נייר 

הלטש שומרת על ליטוש יעיל.

תחזוקה
נתקו את התקע מהשקע לפני ביצוע כיוונים, פעולות 

שרות או תחזוקה.
כלי העבודה החשמלי אינו מצריך שימון או תחזוקה.

כלי העבודה החשמלי אינו כולל רכיבים הניתנים להחלפה 
ע”י המשתמש. לעולם אל תשתמשו במים או בחומרי ניקוי 
כימיים לניקוי הכלי. נקו את הכלי באמצעות מטלית יבשה. 
אחסנו תמיד את כלי העבודה החשמלי במקום יבש. שמרו 

על ניקיון פתחי אוורור המנוע. שמרו על בקרי ההפעלה 
נקיים מאבק. לעתים תבחינו בניצוצות דרך פתחי האוורור. 

זוהי תופעה רגילה שאינה פוגעת בכלי העבודה החשמלי.
כשכבל הזינה ניזוק יש להחליפו ע”י היצרן או תחנת 

השירות הקרובה, למניעת סכנה.

הגנה על הסביבה
סילוק מכשיר ישן

יש למיין את המכונה, את האביזרים ואת חומרי 
האריזה לצורך מחזור ידידותי לסביבה.

חלקי הפלסטיק מסומנים בהתאם לתקנות 
מחזור בינלאומיות.
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הוראות הפעלה
הערה: קראו בעיון רב את חוברת ההוראות לפני 

השימוש בכלי.  

ייעוד
מכונה זו מיועדת לליטוש יבש של משטחי עץ, פלסטיק, 

גומחות )פילרים( ומשטחים צבועים.
מכונות נשלטות אלקטרונית מתאימות גם לביצוע פעולות 

הברקה )פוליש(.
אין להשתמש במכונת הליטוש לטיח

)B-ו A 1. החלפת נייר הלטש )ראו איורים
נייר הלטש )7( ופלטת הלטש מצוידים בוו ובלולאה 

המאפשרים החלפה מהירה וקלה של אביזרי הליטוש 
וההברקה. הסירו תחילה אבק וכל לכלוך אחר מהוו 

ומהלולאה שעל נייר הלטש ופלטת הלטש. התאימו את 
חרירי פינוי האבק בנייר הלטש עם החרירים בפלטת 

הלטש. אחרת, המלטשת לא תוכל לפנות את האבק )ראו 
.)A איור

להסרת נייר הלטש, הרימו פינה אחת שלו ומשכו אותו 
 .)B מהפלטה )ראו איור

)C1, C2, D 2. שקית איסוף אבק )ראו איורים
)C1 חיבור שקית איסוף האבק )ראו איור

הפעילו תמיד את המלטשת כששקית איסוף האבק )3( 
מחוברת. לחיבור השקית, החליקו אותה על הפתח לחיבור 

שואב אבק וודאו שלשונית הנעילה )5( ננעלת.
משכו את הנייר או הפד להסרתם.

אזהרה: לעולם אל תנסו להשתמש במלטשת מבלי 
ששקית איסוף האבק אינה מחוברת כראוי, למניעת 

אפשרות פגיעת אבק וגופים זרים בעיניים ובפנים.

)C1, C2, D ריקון שקית איסוף האבק )ראו איורים
רוקנו את שקית איסוף האבק )3( כל 5-10 דקות להשגת 
תוצאות העיבוד הטובות ביותר. פעולה זו תאפשר זרימת 

אוויר טובה יותר דרך השקית.
שיטה 1: לריקון השקית, לחצו על לשונית הנעילה )5(, 

משכו את השקית מהפתח לחיבור שואב אבק ורוקנו אותה 
.)C1, C2 לפח האשפה )ראו איורים

שיטה 2: לריקון שקית האבק, סובבו את השקית למצב 
משוחרר. הסירו את השקית ורוקנו אותה לפח האשפה 

.)D ראו איור(

)E 3. מתג הפעלה/כיבוי )ראו איור
לחצו על כיסוי המגן של מתג ההפעלה למצב I, להפעלת 

המלטשת. לחצו על כיסוי המגן של המתג למצב 0, לכיבוי 
המלטשת.

 
)F, G 4. ידית אחיזה )ראו איורים

ניתן לאחוז את המלטשת בצדיה או בחלקה העליון. מומלץ 
לשנות לסירוגים את מיקום האחיזה במהלך שימוש ממושך.

5. ליטוש משטחים
הניחו על המשטח לעיבוד את המלטשת כשנייר הלטש 

)7( מותקן. הקפידו על הפעלת לחץ אחיד במהלך הליטוש. 
הפחתת הלחץ מגדילה את יכולת הליטוש ומגינה על 

המלטשת ואביזר הליטוש. יכולת ותבנית הליטוש מושפעות 
בעיקר מסוג נייר הלטש )גודל הגרגירים(, מהירות פלטת 

הלטש והלחץ המופעל על המלטשת.
ליטוש גס

הצמידו נייר לטש )7( עם גרגירים גסים. הפעילו לחץ קל 
בלבד לליטוש יעיל.

ליטוש עדין
הצמידו נייר לטש )7( עם גרגירים עדינים. הפעילו לחץ 
מתון והניעו את המלטשת בתנועה מעגלית או לחלופין, 

לאורך ולרוחב הפריט לעיבוד. אל תטו את המלטשת 
למניעת חריצת הפריט לעיבוד )לדוגמה, בעת ליטוש 

משטחי פורניר(. כבו את המלטשת ומשכו אותה מהפריט 
לעיבוד בסיום העבודה.

6. ליטוש מעגלי
הובילו את המלטשת במקביל למשטח העבודה והניעו 
אותה בתנועות מעגליות או אלכסוניות. אל תטו אותה 
למניעת חריצת הפריט לעיבוד. כמות החומר המוסר 

מושפעת ממהירות דיסק הלטש וגודל הגרגירים. מהירות 
דיסק הלטש פוחתת ביחס ללחץ המופעל על המלטשת. 
להסרה מהירה יותר של חומר, אל תלחצו חזק יותר על 

המלטשת אלא השתמשו בדיסק לטש גס יותר.

7. בחירת דרגת נייר הלטש
ניתן לרכוש ניירות לטש )7( בדרגות שונות בחנויות ‘עשה 

זאת בעצמך’. הדרגות הקיימות הן: גס, בינוני, ועדין.
השתמשו בניירות לטש גסים לליטוש משטחים מחוספסים, 

בניירות לטש בינוניים להחלקת הפריט לעיבוד, ובניירות 
לטש עדינים לגימור סופי.

הגרגירים עדינים יותר ככל שהדרגה גבוהה יותר. לעיבוד 
משטח מחוספס, התחילו בנייר לטש גס )60 גריט, 

למשל( והחליפו לנייר לטש עדין יותר )120 גריט, למשל(, 
לגימור. כשמשתמשים בנייר לטש עדין לליטוש משטחים 

מחוספסים, הוא מתבלה במהירות ומצריך החלפה.
מומלץ לעשות ניסיונות על גרוטאות לבחירת דרגת נייר 

הלטש המתאימה לביצוע פעולת העיבוד.

8. בלם פלטת הלטש
הבלם המובנה במלטשת מפחית את מהירות הסיבוב שלה 

בעת הפעלתה ללא עומס, כך שלא תשרוט את הפריט 
לעיבוד בעת הנחתה עליו. מהירות סיבוב מתמשכת גבוהה 

ללא עומס פירושה שהבלם בלוי ויש להחליפו בתחנת 
השירות. 
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מפרט טכני
 230-240V~50Hz מתח

320W הספק

12000סל”ד מהירות ללא עומס

125מ”מ מידות הבסיס

2.5מ”מ קוטר סיבוב

II/ דרוג הגנה

1.4ק”ג משקל נקי

אביזרים
שקית איסוף אבק        

נייר לטש נצמד בוולקרו )ציפורני חתול( 60 גריט )גודל הגרגירים(
נייר לטש נצמד בוולקרו 80 גריט

נייר לטש נצמד בוולקרו 120 גריט 

מומלץ שתרכשו את האביזרים מאותה חנות בה רכשתם את הכלי. השתמשו באביזרים איכותיים מתוצרת יצרנים 
מוכרים. בחרו את הסוג בהתאם לפעולת העיבוד אותה אתם עומדים לבצע. עיינו בהוראות על גבי אריזת האביזר למידע 

נוסף. צוות החנות יכול לסייע ולייעץ לכם.

1
2
2
2



HE  רוטטת מלטשת

4

מתג הפעלה/כיבוי  .1

ידית אחיזה  .2

שקית איסוף אבק*  .3

פתח לחיבור שואב אבק  .4

לשונית נעילה  .5

פלטת בסיס  .6

)B נייר לטש* )ראו איור  .7

*לא כל האביזרים המשורטטים או מתוארים כלולים באספקה הסטנדרטית.
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על המשתמש לקרוא את חוברת ההוראות, 
להפחתת הסיכון בפציעה 

אזהרה

בידוד כפול

יש להרכיב מגני עיניים

 יש להרכיב מגני אוזניים

 יש ללבוש מסיכת אבק

סמלים
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דליקה ו/או פציעה.
לא מומלץ להשתמש בכלי עבודה חשמלי זה לביצוע פעולות   .2

כגון השחזה, שיוף, או חיתוך. שימוש בכלי עבודה חשמלי 
זה לכל מטרה אחרת מלבד לה הוא מיועד עלול להיות מסוכן 

ולגרום פציעה.
אל תשתמשו באביזרים שאינם מיועדים במיוחד לכלי   .3

עבודה זה ובאביזרים שאינם מומלצים ע"י היצרן. האביזר 
אינו מבטיח הפעלה בטוחה רק בגלל שניתן לחבר אותו לכלי 

העבודה החשמלי.
על המהירות המוצהרת של האביזר להיות שווה לפחות   .4

למהירות המרבית המצוינת על גבי כלי העבודה החשמלי. 
אביזרים הפועלים במהירות גבוהה יותר ממהירותם המוצהרת 

עלולים להישבר ולהתעופף מהכלי.
על הקוטר החיצוני והעובי של האביזר להיות בטווח הקיבולת   .5
המוצהרת של כלי העבודה החשמלי. לא ניתן להשגיח ולשלוט 

כראוי באביזרים שגודלם אינו מתאים.
על גודל קדח העיגון של הגלגלים, הגלילים, תושבות   .6

התמיכה או כל אביזר אחר להתאים לציר כלי העבודה 
החשמלי. אביזרים בעלי קדחי עיגון שאינם מתאימים לציוד 

העיגון של כלי העבודה החשמלי מאבדים את שיווי המשקל, 
רוטטים באופן חריג ועלולים לגרום אובדן שליטה. 

אל תשתמשו באביזר פגום. חפשו אחר סדקים באביזר   .7
לפני כל שימוש. בדקו את כלי העבודה החשמלי או האביזר 
במקרה שהופלו והחליפו אביזר פגום בתקין. לאחר בדיקת 

אביזר והתקנתו, הרחיקו את עצמכם ואחרים ממישור 
האביזר המסתובב והפעילו את כלי העבודה החשמלי 

במהירות מרבית ללא עומס במשך דקה אחת. אביזרים 
פגומים מתפרקים בד"כ במהלך זמן בדיקה זה.

לבשו ציוד מגן אישי. השתמשו במגן פנים, משקף מגן או   .8
משקפי מגן, בהתאם לסוג העבודה. לבשו מסכת אבק, 
מגני אוזניים, כפפות וסינר עבודה המגן מפני שביבים. 

על מגני העיניים להגן מפני שביבים עפים הנוצרים מפעולות 
עיבוד שונות. על מסכת האבק או מסכת החמצן לסנן חלקיקים 
הנוצרים במהלך העבודה. חשיפה ממושכת לרעש חזק עלולה 

לגרום לאובדן השמיעה.
הרחיקו אנשים אחרים מאזור העבודה. על כל אדם הנכנס   .9

לאזור העבודה ללבוש ציוד מגן אישי. שביבים הנוצרים 
במהלך פעולת העיבוד עלולים להתעופף מעבר לאזור העבודה 

עצמו ולגרום פציעה.
אחזו בכלי העבודה החשמלי במשטחי האחיזה המבודדים   .10

בלבד, בעת ביצוע פעולת עיבוד בה אביזר החיתוך עלול 
לבוא במגע עם חיווט נסתר או עם כבל הזינה עצמו. אביזר 

חיתוך הנוגע בגיד "חי" עלול להפוך את חלקי המתכת החשופים 
של כלי העבודה החשמלי ל"חיים" ולגרום להתחשמלות 

המפעיל.
הרחיקו את כבל הזינה מאביזר מסתובב. הכבל עלול להיקטע   .11

או להיתלש כשמאבדים את השליטה, וידכם או זרועכם עלולה 
להימשך לתוך האביזר המסתובב.

לעולם אל תניחו את כלי העבודה החשמלי לפני עצירתו   .12
המלאה. האביזר המסתובב עלול לתפוס את המשטח ולהוציא 

את כלי העבודה החשמלי משליטתכם.
אל תפעילו את כלי העבודה החשמלי תוך החזקתו לצד   .13
הגוף. מגע בשוגג עם האביזר המסתובב עלול לתלוש את 

בגדיכם ולמשוך את האביזר לתוך גופכם.
נקו בקביעות את פתחי האוורור של כלי העבודה החשמלי.   .14

מניפת המנוע שואבת אבק לתוך המארז והצטברות גדולה של 
אבקת מתכת עלולה לגרום התחשמלות.

אל תפעילו את כלי העבודה החשמלי בקרבת חומרים   .15
דליקים. הניצוצות עלולים להצית חומרים אלה.

אל תשתמשו באביזרים המצריכים שימוש בנוזלי קירור.   .16
שימוש במים או בנוזלי קירור אחרים עלול לגרום התחשמלות.

אחזו בידית בעת ההפעלה. אובדן שליטה עלול לגרום פציעה.  .17

הוראות בטיחות נוספות עבור כל 
פעולות העיבוד

רתע )קיקבק( ואזהרות נלוות
רתע הוא תגובה פתאומית לתפיסה או בלימה של גלגל מסתובב, 

תושבת תמיכה, מברשת או כל אביזר אחר. תפיסה או בלימה 
גורמת לעצירה מהירה של האביזר המסתובב שבתורו גורם לכלי 

העבודה החשמלי הבלתי נשלט להיזרק בכיוון הנגדי לסיבוב האביזר 
בנקודת הכיפוף. לדוגמה, כשגלגל ליטוש נבלם או נתפס ע"י הפריט 

לעיבוד, קצה הגלגל הנכנס לנקודת התפיסה עלול לחדור למשטח 
החומר ולגרום לגלגל לטפס או להיבעט החוצה. הגלגל עלול לקפוץ 

לעבר המפעיל או הרחק ממנו, בהתאם לכיוון תנועת הגלגל בנקודת 
התפיסה. בנוסף, גלגלי ליטוש עלולים להישבר בתנאים אלה. רתע 

נובע משימוש לקוי ו/או תהליכי או תנאי הפעלה שגויים והוא ניתן 
למניעה באמצעות נקיטת הצעדים הבאים.

שמרו על אחיזה איתנה בכלי העבודה החשמלי ומקמו את   .1
גופכם וזרועכם באופן המאפשר התנגדות לכוחות הרתע. 

השתמשו בידית חיצונית, אם מסופקת, לשליטה מרבית 
ברתע או בתגובת הפיתול במהלך ההתנעה. המפעיל יכול 

לנקוט בצעדי זהירות לשליטה בתגובות הפיתול או בכוחות 
הרתע.

לעולם אל תניחו את ידכם בקרבת האביזר המסתובב.   .2
האביזר עלול להיבעט לאחור מעבר לידכם.

אל תמקמו את גופכם בשטח אליו כלי העבודה החשמלי ינוע   .3
במקרה של רתע. הרתע דוחף את הכלי בכיוון הנגדי לתנועת 

הגלגל בנקודת הבלימה.
נקטו משנה זהירות בעת עיבוד פינות, קצוות חדים וכד'.   .4

הימנעו מהקפצת האביזר ובלימתו. לפינות, לקצוות חדים או 
להקפצה יש נטייה לבלום את האביזר המסתובב ולגרום אובדן 

שליטה או רתע.
אל תחברו להב מסור שרשרת או להב מסור משונן. להבים   .5

כאלה עלולים לגרום תגובות רתע תכופות ואובדן שליטה.

הוראות בטיחות נוספות לפעולות 
ליטוש

הוראות בטיחות ספציפיות לפעולות 
ליטוש

אל תשתמשו בדיסק נייר לטש גדול מדי. פעלו בהתאם   .1
להמלצות היצרן בעת בחירת נייר לטש. ניירות לטש גדולים 

יותר הבולטים מעבר לפד הליטוש עלולים לחתוך ולגרום 
לבלימה, לקריעת הדיסק או לרתע.

הוראות בטיחות נוספות לפעולות הברקה )פוליש(
הוראות בטיחות ספציפיות לפעולות הברקה

אל תאפשרו לחלקיו הרפויים של ראש ההברקה או לסיביו   .1
להסתובב בחופשיות. גזרו סיבים רפויים. הסיבים הרפויים 

המסתובבים עלולים ללכוד את אצבעותיכם או להיעצר על גבי 
הפריט לעיבוד.
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־הוראות בטיחות כלליות לכלי עבו
דה חשמליים

אזהרה: יש לקרוא את כל אזהרות הבטיחות, ההוראות, 
האיורים והמפרטים המצורפים לכלי עבודה זה. למניעת 

התחשמלות, דליקה ו/או פציעה.
 שמרו את החוברת במקום בטוח, לעיון בעתיד.

המונח "כלי עבודה חשמלי" באזהרות מתייחס לכלי עבודה מופעל 
חשמל )חוטי( או כלי עבודה מופעל סוללה )אלחוטי(.

בטיחות באזור העבודה  .1
שמרו על אזור עבודה נקי ומואר היטב. אזורים מלוכלכים או  א. 

חשוכים מזמינים תאונות.
אל תפעילו כלי עבודה חשמליים בסביבות נפיצות, כגון  ב. 

בקרבת נוזלים דליקים, גזים או אבק. כלי עבודה חשמליים 
יוצרים ניצוצות העלולים להצית חלקיקי אבק או אדים.

הרחיקו ילדים ואנשים אחרים בעת הפעלת כלי עבודה  ג. 
חשמלי. הסחות דעת עלולות לגרום לכם לאבד שליטה.

בטיחות חשמלית  .2
על תקעי כלי העבודה החשמליים להתאים לשקעים  א. 

החשמליים. לעולם אל תשנו את התקע בכל צורה שהיא. 
אל תשתמשו במתאמי תקעים כלשהם לחיבור כלי עבודה 

חשמליים מוארקים. תקעים תקניים ושקעים חשמליים תואמים 
מקטינים את הסיכון להתחשמלות.

הימנעו ממגע עם משטחים מוארקים, כגון צינורות,  ב. 
רדיאטורים, תנורי בישול ומקררים. הסיכון להתחשמלות גדל 

כשגופכם מוארק.
אל תחשפו את כלי העבודה החשמליים לגשם או ללחות.  ג. 

חדירת מים לכלי העבודה החשמלי מגדילה את הסיכון 
להתחשמלות.

אל תפעילו כוח על כבל הזינה. לעולם אל תשתמשו בכבל  ד. 
לנשיאת הכלי או לניתוקו מהשקע החשמלי. הרחיקו את 

הכבל מחום, משמן, מקצוות חדים או מחלקים נעים. כבלים 
פגומים או מפותלים מגדילים את הסיכון להתחשמלות.
השתמשו בכבל מאריך המתאים לשימוש מחוץ למבנה  ה. 
בעת הפעלת כלי עבודה חשמלי מחוץ למבנה. שימוש 
בכבל המתאים לשימוש מחוץ למבנה מקטין את הסיכון 

להתחשמלות.
השתמשו במפסק פחת כשלא ניתן להימנע מהפעלת כלי  ו. 

עבודה חשמלי בסביבה לחה. שימוש במפסק פחת מקטין את 
הסיכון להתחשמלות.

אזהרה: יש להשתמש במשקפי מגן ובמגיני שמיעה בעת 
השימוש בכלי העבודה.

אזהרה: יש להזין כלי עבודה חשמליים מרשת החשמל דרך 
מפסק מגן לזרם דלף, הפועל בזרם שאינו גדול מ- 0.03 אמפר.

הערות: אפשר שמפסק המגן יהיה משותף לכמה מעגלים 
במתקן.יש לבדוק את תקינות מפסק המגן לפחות אחת לחודש 

באמצעות לחיץ הביקרת שלו.

בטיחות אישית  .3
היו ערים, שימו לב למה שאתם עושים ונהגו בהיגיון בעת  א. 

הפעלת כלי עבודה חשמלי. אל תשתמשו בכלי עבודה חשמלי 
כשאתם עייפים או תחת השפעת כדורים, אלכוהול או תרופות. 

רגע של חוסר תשומת לב בעת הפעלת כלי עבודה חשמליים 
עלול לגרום פציעה חמורה.

השתמשו בציוד מגן אישי. לבשו תמיד משקפי מגן. שימוש  ב. 
בציוד מגן אישי כגון מסכת אבק, נעלי בטיחות מוגנות החלקה, 

קסדה או מגני אוזניים מקטין את הסיכון לפציעה.
מנעו הפעלה בלתי צפויה. ודאו שהמתג במצב כבוי לפני חיבור  ג. 
הכלי למקור מתח ו/או סוללה, הרמת הכלי או נשיאתו. נשיאת 

כלי עבודה חשמליים כשהאצבע על המתג או חיבורם לשקע 

כשהמתג במצב פעולה מזמינים תאונות.
הסירו מפתחות כוונון או מפתחות ברגים לפני הפעלת כלי  ד. 

העבודה החשמלי. מפתח ברגים או מפתח כוונון המחובר 
לחלק מסתובב של כלי העבודה החשמלי עלול לגרום פציעה.

אל תתמתחו על מנת להגיע למקומות מרוחקים. שמרו תמיד  ה. 
על עמידה יציבה. דבר זה מאפשר שליטה טובה יותר בכלי 

העבודה החשמלי במצבים בלתי צפויים.
התלבשו בהתאם. אל תלבשו בגדים רפויים או תכשיטים.  ו. 

הרחיקו את השיער, הבגדים והכפפות מחלקים נעים. בגדים 
רפויים, תכשיטים או שיער ארוך עלולים להיתפס בחלקים 

נעים.
שמרו על ידיות יבשות, נקיות וחופשיות משמן ומשומן. דבר  ז. 

זה מאפשר שליטה טובה יותר בכלי העבודה החשמלי במצבים 
בלתי צפויים.

כשמסופקים מתאמים לחיבור שואב אבק יש לוודא שהם  ח. 
מחוברים היטב ומשתמשים בהם כראוי. שימוש בשואב אבק 

מקטין את הסיכונים הקשורים לאבק.

שימוש ותחזוקה  .4
אל תפעילו כוח על כלי העבודה החשמלי. השתמשו בכלי  א. 

העבודה החשמלי המתאים למשימה. כלי העבודה החשמלי 
המתאים יעשה את העבודה בצורה בטוחה וטובה יותר בקצב 

העבודה עבורו הוא מיועד.
אל תשתמשו בכלי העבודה החשמלי אם המתג אינו מפעיל  ב. 

או מכבה אותו. כל כלי עבודה חשמלי שאינו ניתן לשליטה 
באמצעות המתג הוא מסוכן ויש לתקנו.

נתקו את התקע ממקור המתח ו/או הוציאו את הסוללה  ג. 
מכלי העבודה החשמלי לפני ביצוע כיוונים כלשהם, החלפת 
אביזרים או אחסון. נקיטת אמצעי בטיחות כאלה מקטינה את 

הסיכון להפעלה בשוגג של כלי העבודה החשמלי.
אחסנו כלי עבודה חשמליים שאינם בשימוש הרחק מהישג  ד. 

ידם של ילדים ואל תאפשרו לאנשים שאינם בקיאים 
בהפעלת כלי העבודה החשמלי או בהוראות אלה להפעיל 

אותו. כלי עבודה חשמליים מהווים סכנה בידיהם של 
משתמשים לא מנוסים.

שמרו על כלי עבודה חשמליים תקינים. בדקו אחר חלקים  ה. 
נעים עקומים או מכופפים, חלקים שבורים וכל תנאי אחר 

העלול להשפיע על פעולת כלי העבודה החשמלי. דאגו 
לתיקון כלי עבודה חשמלי פגום לפני השימוש בו. תאונות רבות 

נגרמות בשל שימוש בכלי עבודה חשמליים פגומים.
שמרו על כלי חיתוך חדים ונקיים. כלי חיתוך מתוחזקים כראוי  ו. 

עם קצוות חיתוך חדים נוטים פחות להתכופף וקלים יותר 
לשליטה.

השתמשו בכלי העבודה החשמלי, באביזרים בביטים וכד'  ז. 
בהתאם להוראות אלה, תוך התחשבות בתנאי העבודה 

ובמהות העבודה לביצוע. שימוש בכלי העבודה החשמלי לכל 
מטרה אחרת מלבד לה הוא מיועד עלול להיות מסוכן.

שירות  .5
על השירות לכלי העבודה החשמלי להינתן ע"י טכנאי מוסמך 

המשתמש בחלקי חילוף מקוריים. דבר זה יבטיח שבטיחות 
כלי העבודה החשמלי תישמר

הוראות בטיחות עבור כל פעולות 
העיבוד

הוראות בטיחות כלליות לפעולות 
ליטוש או הברקה )פוליש(

כלי עבודה חשמלי זה מיועד לליטוש או להברקה. קראו   .1
את כל אזהרות הבטיחות, ההוראות, האיורים והמפרטים 

המסופקים עם כלי עבודה חשמלי זה, למניעת התחשמלות, 
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