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Kasutusjuhendi märkused

Sümbolid

Hoiatus elektripinge eest
See sümbol viitab elektripinge tekitatavatele ohtudele
inimeste elule ja tervisele.

Hoiatus plahvatusohtlike materjalide eest
See sümbol viitab plahvatusohtlike ainete tekitatavatele
ohtudele inimeste elule ja tervisele.

Kuuma pealispinna hoiatus
See sümbol viitab kuumadest pealispindadest
lähtuvatele ja isikute elu ja tervist ohustavatele
ohtudele.

Hoiatus terava eseme eest
See sümbol viitab sellele, et teravad esemed võivad
olla eluohtlikud ja tervistkahjustavad.

Hoiatus
Märgusõna tähistab keskmise riskiastmega ohtu, mille
eiramise tagajärjeks võib olla surm või rasked
vigastused.

Ettevaatust
Märgusõna tähistab madala riskiastmega ohtu, mille
eiramise tagajärjeks võivad olla kerged või mõõdukad
vigastused.

Märkus
Märgusõna viitab olulisele teabele (nt aineline kahju),
mitte ohtudele.

Teave
Selle sümboliga tähistatud juhised aitavad toiminguid
sooritada kiiresti ja ohutult.

Järgige juhiseid
Selle sümboliga tähistatud juhtnöörid viitavad sellele,
et järgida tuleb kasutusjuhendit.

Kandke kaitseprille
Selle sümboliga tähistatud juhised viitavad sellele, et
kanda tuleb silmakaitset.

Kandke kaitsemaski
Selle sümboliga tähistatud juhised viitavad sellele, et
kanda tuleb kaitsemaski.

Kandke kaitseriietust
Selle sümboliga tähistatud juhised viitavad sellele, et
kanda tuleb kaitseriietust.

Kandke kaitsekindaid
Selle märgiga tähistatud juhised viitavad, et kanda
tuleb kaitsekindaid.

Kasutusjuhendi kehtiva versiooni saate alla laadida järgmiselt
lingilt:

PMTS 01-12V

https://hub.trotec.com/?id=45866
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Ohutus

Elektritööriistade üldised ohutusjuhised

Hoiatus
Lugege kõiki ohutus- ja muid juhiseid.
Järgnevate ohutus- ja muude juhiste eiramine võib
põhjustada elektrilööki, põletusi ja/või raskeid
vigastusi.
Hoidke kõik ohutus- ja muud juhised edaspidiseks
alles.

Ohutusjuhistes kasutatud mõiste „elektritööriist“ kehtib
võrgutoitega elektritööriistade (võrgukaabliga) või akutoitega
elektritööriistade (ilma võrgukaablita) kohta.

Elektritööriistade üldised ohutusjuhised – töökoha
ohutus

• Hoidke oma tööala puhas ja hästi valgustatud.
Korralagedus või valgustamata tööala võib põhjustada
õnnetusi.

• Ärge töötage elektritööriistadega plahvatusohtlikus
keskkonnas, kus esineb põlevaid vedelikke, gaase või
tolmu. Elektritööriistad tekitavad sädemeid, mis võivad
tolmu või aurud süüdata.

• Hoidke lapsed ja teised isikud elektritööriista
kasutamise ajal eemal. Tähelepanu hajumisel võite
seadme üle kontrolli kaotada.

Elektritööriistade üldised ohutusjuhised –
elektriohutus

• Elektritööriista ühenduspistik peab pistikupessa
sobima. Pistikut ei tohi mingil viisil muuta. Ärge
kasutage koos kaitsemaandatud elektritööriistadega
adapterpistikuid. Muutmata pistikud ja sobivad
pistikupesad vähendavad elektrilöögi riski.

• Vältige keha kokkupuutumist maandatud pindadega,
nagu torud, kütteseadmed, pliidid ja külmkapid. Kui
teie keha on maandatud, on elektrilöögi oht suurem.

• Hoidke elektritööriistad vihmast ja niiskusest eemal.
Vee tungimine elektritööriista suurendab elektrilöögi riski.

• Ärge kasutage kaablit otstarbeväliselt elektritööriista
kandmiseks, ülesriputamiseks ega pistiku pesast
väljatõmbamiseks. Hoidke kaabel eemal kuumusest,
õlist, teravatest servadest või liikuvatest osadest.
Kahjustunud või keerdus kaablid suurendavad elektrilöögi
riski.

• Õues elektritööriistaga töötades kasutage ainult
välitingimusteks sobivaid pikenduskaableid.
Välitingimusteks sobiva pikenduskaabli kasutamine
vähendab elektrilöögi riski.

• Kui elektritööriista käitamist niiskes keskkonnas pole
võimalik vältida, kasutage rikkevoolu kaitselülitit.
Rikkevoolu kaitselüliti kasutamine vähendab elektrilöögi
riski.

Elektritööriistade üldised ohutusjuhised – inimeste
ohutus

• Olge tähelepanelik, jälgige, mida teete ja töötage
elektritööriistaga arukalt. Ärge kasutage
elektritööriista, kui olete väsinud või uimastite,
alkoholi või ravimite mõju all. Hetkeline hooletus
elektritööriista kasutamisel võib viia tõsiste vigastusteni.

• Kandke isiklikku kaitsevarustust ja alati kaitseprille.
Elektritööriistast ja selle kasutusotstarbest oleneva isikliku
kaitsevarustuse, nagu tolmumask, libisemiskindlad
turvajalatsid, kaitsekiiver, kuulmiskaitse või liibuv
kaitseriietus, kandmine vähendab vigastuste riski.

• Vältige ettekavatsematut kasutuselevõttu. Veenduge,
et elektritööriist oleks välja lülitatud, enne kui selle
toite ja/või akuga ühendate, selle üles tõstate või seda
kannate. Kui teil on elektritööriista kandmisel sõrm lülitil
või kui ühendate seadme sisselülitatult vooluvõrku, võib
tagajärjeks olla õnnetus.

• Eemaldage enne elektritööriista sisselülitamist
seadistustööriistad või mutrivõtmed. Pöörlevas
seadmeosas olev tööriist või võti võib tekitada vigastusi.

• Vältige ebamugavat kehahoidu. Seiske kindlalt ja
hoidke alati tasakaalu. Siis saate ootamatutes
olukordades elektritööriista paremini kontrollida.

• Kandke sobivat riietust. Ärge kandke avarat riietust
ega ehteid. Hoidke juuksed, riietus ja kindad
liikuvatest osadest eemal. Liikuvad osad võivad avara
riietuse, ehted või pikad juuksed vahele tõmmata.

• Kui tolmuimemis- ja -kogumisseadmete paigaldamine
on võimalik, veenduge, et need oleks ühendatud ja
neid kasutataks õigesti. Tolmuimuri kasutamine võib
tolmust tingitud ohte vähendada.

Elektritööriistade üldised ohutusjuhised –
elektritööriista kasutamine ja käsitsemine

• Ärge koormake seadet üle. Kasutage oma töö jaoks
selleks ettenähtud elektritööriista. Sobiva
elektritööriistaga töötate näidatud võimsusvahemikus
paremini ja ohutumalt.

• Ärge kasutage katkise lülitiga elektritööriista.
Elektritööriist, mida ei saa enam sisse ega välja lülitada, on
ohtlik ja tuleb ära remontida.
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• Enne seadme seadistamist, tarvikute vahetamist või
seadme ärapanekut tõmmake pistik pesast välja ja/või
eemaldage aku. Need ettevaatusmeetmed ei lase
elektritööriistal ettekavatsematult käivituda.

• Hoidke kasutamata elektritööriistad laste käeulatusest
eemal. Ärge laske seadet kasutada inimestel, kes pole
sellega tuttavad või ei ole neid juhiseid lugenud.
Kogenematute inimeste käes kasutatuna on
elektritööriistad ohtlikud.

• Hooldage elektritööriistu hoolikalt. Kontrollige, et
liikuvad osad talitleks laitmatult ega jääks kinni, osad
poleks purunenud ega sel määral kahjustunud, et
elektritööriista talitlus oleks halvenenud. Laske
kahjustunud osad enne seadme kasutamist ära
remontida. Paljude õnnetuste põhjuseks on halvasti
hooldatud elektritööriistad.

• Hoidke lõiketööriistad teravad ja puhtad. Teravate
lõikeservadega hoolikalt hooldatud lõiketööriistad kiiluvad
vähem kinni ja neid on kergem juhtida.

• Kasutage elektritööriista, tarvikuid, instrumente jms
nende juhiste kohaselt. Arvestage seejuures
töötingimusi ja teostatavat tegevust. Elektritööriistade
kasutamine ettenähtust erinevateks rakendusteks võib viia
ohtlike olukordadeni.

Akutööriista kasutamine ja käsitsemine

• Laadige akusid ainult tootja soovitatud
laadimisseadmetes. Teatud liiki akude jaoks ettenähtud
laadimisseade võib põlema minna, kui seda kasutatakse
teiste akudega.

• Kasutage elektritööriistades ainult selleks ettenähtud
akusid. Teiste akude kasutamise tagajärjeks võivad olla
vigastused ja põletusoht.

• Hoidke kasutamata aku eemal kirjaklambritest,
müntidest, võtmetest, naeltest, kruvidest või muudest
väiksetest metallobjektidest, mis võivad kontakte
sillata. Akukontaktide vahelise lühise tagajärjeks võivad
olla põletused või tuli.

• Vale kasutamise korral võib vedelik akust välja tulla.
Vältige sellega kokkupuutumist. Kogemata
kokkupuutumisel loputage veega. Vedeliku silma
sattumisel kasutage lisaks arstiabi. Väljuv akuvedelik
võib nahka ärritada ja tekitada põletusi.

Elektritööriistade üldised ohutusjuhised – teenindus

• Laske elektritööriista remontida ainult kvalifitseeritud
spetsialistidel ja ainult originaalvaruosadega. See
tagab elektritööriista ohutuse säilimise.

Elektritööriistade üldised ohutusjuhised –
laadimisseadme kasutamine ja käsitsemine

• 8-aastased ja vanemad lapsed ning vähenenud
füüsiliste, meeleliste või vaimsete võimetega või
kogemuste ja teadmisteta isikud võivad seda
laadimisseadet kasutada siis, kui neid valvatakse või
kui neid on seadme ohutu kasutamise osas
instrueeritud ning nad on seadmega seotud ohtudest
teadlikud. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed ei
tohi järelevalve puudumisel seadet puhastada ega
hooldada.

• Ärge pange laadimisseadmesse kunagi
mittetaaslaetavaid akusid. Teatud liiki akude jaoks ette
nähtud laadimisseade võib süttida või plahvatada, kui seda
kasutatakse teistsuguste või mittetaaslaetavate akudega.

• Laadige laadimisseadmega PMTS 01-12V AC ainult
liitiumioonakut PMTS 01-12V DC mahtuvusega 2,0 Ah
(3 akuelementi). Akupinge peab kokku sobima
laadimisseadme akulaadimispingega.

Üldised ohutusjuhised lihvimisel, liivapaberiga
lihvimisel, töötamisel traatharjadega, poleerimisel
ja ketaslõikuriga lõikamisel

• Kasutage seda elektritööriista lihvimiseks,
liivapaberiga lihvimiseks, traatharjana, poleerijana ja
ketaslõikurina. Järgige kõiki seadmega kaasasolevaid
ohutusjuhiseid, juhendeid, jooniseid ja andmeid. Kui te
järgmisi juhendeid ei järgi, võib tagajärjeks olla elektrilöök,
tulekahju ja/või rasked vigastused.

• Ärge kasutage tarvikuid, mis pole tootja poolt
spetsiaalselt sellele elektritööriistale ette nähtud ja
soovitatud. See, et te saate tarviku oma elektritööriista
külge kinnitada, ei garanteeri selle ohutut kasutamist.

• Rakendustööriista lubatud pöörlemissagedus peab
olema vähemalt sama kõrge kui elektritööriista
kõrgeim pöörlemissagedus. Tarvik, mis pöörleb lubatust
kiiremini, võib puruneda ja laiali lennata.

• Rakendustööriista diameeter ja paksus peavad
vastama teie elektritööriista mõõtude andmetele. Vale
mõõduga rakendustööriistu ei saa piisavalt kinni katta või
kontrollida.

• Lihvkettad, lihvrullid või muud tarvikud peavad täpselt
sobituma elektritööriista lihvimisvõlli või -
kinnituspadruniga. Rakendustööriistad, mis pole
elektritööriistale täpselt kinnitatud, ei pöörle ühtlaselt,
vibreerivad väga tugevalt ja võivad viia kontrolli
kaotamiseni.
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• Spindlile paigaldatud kettad, lihvimissilindrid,
lõikeriistad või muud tarvikud peavad olema täielikult
kinnituspadrunisse või padrunisse sisestatud.
Lihvketta ja kinnituspadruni või padruni vaheline
spindli „projektsioon“ või avatud osa peab olema
minimaalne. Kui spindel ei ole piisavalt hästi kinnitatud
või lihvketas ulatub liiga kaugele ette, võib rakendustööriist
lahti tulla ja suurel kiirusel eemale viskuda.

• Ärge kasutage kahjustatud rakendustööriistu.
Kontrollige enne igat kasutuskorda
rakendustööriistadena kasutatavaid lihvkettaid
kildude ja pragude suhtes, lihvrulle pragude, kulumise
või tugevate kasutusjälgede suhtes, traatharju lahtiste
või murdunud traatide suhtes. Kui elektritööriist või
rakendustööriist maha kukub, siis kontrollige seda
kahjustuste suhtes, või kasutage tervet
rakendustööriista. Kui olete rakendustööriista üle
kontrollinud ja paika asetanud, siis hoidke ennast ja
lähedal viibivaid isikuid pöörlevast rakendustööriistast
eemal ja laske seadmel 1 minut kõrgeimatel pööretel
töötada. Kahjustatud rakendustööriistad tavaliselt
purunevad selle testimisaja jooksul.

• Kandke personaalset kaitsevarustust. Kasutage
kasutusviisist olenevalt näokaitset, silmade kaitset või
kaitseprille. Vajaduse korral kandke tolmumaski,
kuulmiskaitset, kaitsekindaid või spetsiaalset põlle,
mis hoiavad väikesed lihvketta- ja materjaliosakesed
teist eemal. Silmi tuleb lenduvate võõrkehade eest kaitsta,
mis erinevate kasutusviiside juures tekivad. Tolmumaskid
või respiraatorid peavad töötamisel tekkiva tolmu välja
filtreerima. Pikaajaline valju müra käes viibimine võib teil
põhjustada kuulmispuude tekkimist.

• Jälgige, et teised inimesed viibiksid teie tööalast
ohutus kauguses. Igaüks, kes siseneb tööalasse, peab
kandma personaalset kaitsevarustust. Töödeldava
materjali küljest lenduvad osakesed või purunevad
rakendustööriistad võivad eemale lennata ja põhjustada
vigastusi väljaspool otsest tööala.

• Hoidke seadet isoleeritud haardepindadest, kui teete
töid, mille korral rakendustööriist võib puutuda vastu
varjatud elektrijuhtmeid. Pingestatud juhtmega
kokkupuutumine võib viia ka metallist seadmeosad pinge
alla ja põhjustada elektrilöögi.

• Käivitamisel hoidke elektritööriista alati kindlalt.
Täiskiirusel töötamisel võib mootori
reaktsioonipöördemoment põhjustada elektritööriista
pöörlemist.

• Võimaluse korral kasutage töödeldava detaili
fikseerimiseks pitskruvisid. Ärge kunagi hoidke
väikest töödeldavat detaili ühes käes ja elektritööriista
teises käes, kui seda kasutate. Kinnitades väikesed
töödeldavad detailid klambriga, saate mõlemad käed
vabaks, et elektritööriista paremini juhtida. Kui lõikate
ümmargusi detaile, nagu puidust tüüblid, varda materjal
või torud, kipuvad need ära veerema, mille tagajärjel võib
rakendustööriist kinni kiiluda ja teie poole paiskuda.

• Ärge pange elektritööriista kunagi enne käest, kuni
rakendustööriist pole täielikult seiskunud. Pöörlev
rakendustööriist võib puutuda vastu aluspinda, ja te võite
seetõttu kaotada seadme üle kontrolli.

• Pärast rakendustööriistade vahetamist või seadme
reguleerimist keerake kinnituspadruni mutter,
kinnituspesa või muud kinnituselemendid tugevalt
kinni. Lahtised kinnituselemendid võivad ootamatult
asendit muuta ja põhjustada juhitavuse kaotamise;
kinnitamata pöörlevad komponendid lendavad suure jõu ja
kiirusega eemale.

• Ärge laske elektritööriistal töötada, kui te seda
kannate. Teie riided võivad pöörleva rakendustööriistaga
juhuslikul kokkupuutel selle vahele jääda ja
rakendustööriist võib teie kehasse tungida.

• Puhastage regulaarselt oma elektritööriista õhutuspilu.
Mootori ventilaator tõmbab tolmu korpusesse ja
metallitolmu kogunemine võib põhjustada elektrilist ohtu.

• Ärge kasutage elektritööriista põlevate materjalide
läheduses. Sädemed võivad need materjalid põlema
süüdata.

• Ärge kasutage rakendustööriistu, mis nõuavad
vedelaid jahutusvahendeid. Vee või muude vedelate
jahutusvahendite kasutamine võib põhjustada elektrilöögi.

Tagasilöök ja vastavad ohutusjuhised

Tagasilöök on äkiline reaktsioon kinni haakunud või blokeeritud
pöörleval rakendustööriistal, nagu lihvketas, lihvlint, traathari
jne. Kinni haakumine või blokeerimine põhjustab pöörleva
rakendustööriista äkilise seiskumise. See põhjustab
elektritööriista kontrollimatu kiirenduse rakendustööriista
pöörlemisele vastassuunas.

Kui nt lihvketas haakub töödeldava materjali külge kinni või
blokeerub, võib materjali sisse läinud lihvketta serv lihvketta
välja murda või tagasilöögi põhjustada. Lihvketas liigub siis kas
seadet teenindava isiku poole või temast eemale, olenevalt ketta
pöörlemissuunast blokeeringu asukohas. Siinkohal võivad
lihvkettad ka puruneda.

Tagasilöök on elektritööriista vale või vigase kasutuse tagajärg.
Seda saab sobilike, järgnevalt kirjeldatud ettevaatusabinõude
abil vältida.
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• Hoidke elektritööriista hästi kinni ja viige oma keha ja
käed asendisse, milles saate tagasilöögijõudu vastu
võtta. Seadet teenindav personal suudab sobilike
ettevaatusabinõude rakendamisel valitseda tagasilöögi- ja
reaktsioonijõudusid.

• Ärge pange oma kätt kunagi pöörleva
rakendustööriista lähedusse. Rakendustööriist võib
tagasilöögi korral liikuda üle teie käe.

• Töötage eriti ettevaatlikult nurkade, teravate servade
jms. piirkonnas. Vältige rakendustööriistade
tagasipõrkamist töödeldavalt materjalilt või sellesse
kinni jäämist. Pöörlev rakendustööriist kaldub nurkade,
teravate servade või tagasi põrkamise korral kinni
haakuma. See põhjustab kontrolli kadumist või tagasilööki.

• Ärge kasutage kett- või hammastatud saelehte.
Sellised rakendustööriistad põhjustavad sageli tagasilööki
või kontrolli kadumist elektritööriista üle.

• Juhtige rakendustööriist alati samas suunas materjali
sisse, milles lõiketera materjalist väljub (vastab
samale suunale, kuhu laastud välja paiskuvad).
Elektritööriista juhtimine vales suunas põhjustab
rakendustööriista lõikeserva murdumise töödeldavast
detailist välja, mille tagajärjel elektritööriista selles
etteande suunas tõmmatakse.

• Pöördviilide, lõikeketaste, kiirete freesimistööriistade
või karbiidfreesimistööriistade kasutamisel kinnitage
töödeldav detail alati pitskruvidega. Isegi kui soones on
kerge põiklemine, võivad need rakendustööriistad kinni
jääda ja põhjustada tagasilöögi. Kui lõikeketas kinni kiilub,
siis see tavaliselt puruneb. Pöördviilide, kiirete
freesimistööriistade või karbiidfreesimistööriistade
kinnikiilumisel võib rakendustööriist soonest välja hüpata
ja põhjustada elektritööriista üle kontrolli kaotamise.

Erilised ohutusjuhised lihvimisel ja lõikamisel.

• Kasutage ainult oma elektritööriista jaoks ja
soovitatavate rakendusviiside jaoks lubatud
lihvkettaid. Näide: ärge kunagi lihvige ketaslõikuri
ketta külgpinnaga. Ketaslõikuri kettad on mõeldud
materjali eraldamiseks ketta servaga. Külgmiste jõudude
mõju neile lihvkehadele võib nad katki teha.

• Kasutage kooniliste ja sirgete keermestatud
lihvtihvtide puhul ainult õige suuruse ja pikkusega
kahjustamata spindleid, ilma õlast parajaks lõikamise
vajaduseta. Sobivad spindlid vähendavad purunemise
võimalust.

• Vältige ketaslõikuri ketta kinnikiilumist või liiga suurt
vastusurvet. Ärge tehke üleliia sügavaid sisselõikeid.
Eraldava lihvketta ülekoormamine tõstab selle töökoormust
ja tõenäosust selle kinnikiilu või blokeerimisemiseks ja
suurendab seega tagasilöögi või lihvkeha purunemise
võimalust.

• Vältige oma käe sattumist piirkonda pöörleva
ketaslõikuri ees ja taga. Kui liigutate ketaslõikurit
töödeldaval materjalil endast eemale, siis võib
elektritööriist tagasilöögi korral koos pöörleva kettaga otse
teie poole paiskuda.

• Kui ketaslõikuri ketas kinni kiilub või te töö
katkestate, siis lülitage seade välja ja hoidke seda
paigal, kuni ketas on pöörlemise lõpetanud. Ärge
kunagi püüdke pöörlevat ketaslõikuri ketast
lõikekohast välja tõmmata, sest see võib põhjustada
tagasilööki. Selgitage välja ja kõrvaldage kinnikiilumise
põhjus.

• Ärge lülitage elektritööriista uuesti sisse, niikaua kui
see asub töödeldavas materjalis. Laske ketaslõikuri
kettal saavutada kõrgeim pöörlemissagedus, enne kui
jätkate ettevaatlikult lõike tegemist. Vastasel juhul võib
ketas kinni haakuda, töödeldavast materjalist välja hüpata
või tagasilöögi põhjustada.

• Toestage plaate või suuri töödeldavaid esemeid, et
vähendada tagasilöögi riski kinni kiilunud ketaslõikuri
ketta tõttu. Suured töödeldavad detailid võivad omaenda
raskuse tõttu läbi painduda. Töödeldav detail peab olema
ketta mõlemalt poolelt toestatud, ja toestus peab olema nii
eraldava lõike lähedal kui servades.

• Olge eriti ettevaatlikud olemasolevatesse seintesse või
muudesse mittenähtavatesse kohtadesse
„sukeldumislõigete“ tegemisega. Sisselõiget tegev
ketaslõikuri ketas võib gaasi- või veetoru, elektrijuhtmete
või muude objektide pihta sattudes põhjustada tagasilööki.

Spetsiaalsed ohutusjuhised töötamisel
traatharjadega

• Arvestage sellega, et traathari kaotab ka
tavakasutusel traaditükke. Ärge koormake traate liiga
kõrge vastusurvega. Eemale lendavad traadijupid
tungivad hõlpsalt läbi õhukese riietuse ja/või naha.

• Enne kasutamist käitage harju vähemalt üks minut
töökiirusel. Veenduge, et selle aja jooksul ei seisa
harja ees ega harjaga ühel joonel keegi teine. Lahtised
traaditükid võivad sissejooksu ajal ära lennata.

• Suunake pöörlev traathari endast eemale. Nende
harjadega töötades võivad väikesed osakesed ja väikesed
traaditükid suurel kiirusel minema lennata ja tungida läbi
naha.



ET 7akuga multifunktsionaalne tööriist PMTS 01-12V

Otstarbekohane kasutus
Kasutage seadet PMTS 01-12V eranditult järgmisteks
tegevusteks:
• puidu või metalli puurimine

• puidu või plasti sisse freesimine

• Järgmiste materjalide saagimine ja lõikamine:

– puit
– plast
– mitteraudmetallid
– kinnituselemendid

(nt kruvid, naelad, klambrid jms)
• Väikeste ja kuivade pindade lihvimine

• Graveerimine järgmistele materjalidele:

– metall
– plast
– klaas
– keraamika
– puit
– nahk

• Poleerimine

Pidage kinni tehnilistest andmetest.

Soovitame kasutada elektritööriista koos Troteci
originaaltarvikutega.

Prognoositav väärkasutus
Ärge kasutage seadet:
• keraamiliste plaatide lõikamiseks,

• suurte kruvide või roostevaba terase saagimiseks,

• detailide töötlemiseks pealevoolava vee all,

• betooni või looduskivi puurimiseks.

Kasutage seadet ainult ilmastikukindlas keskkonnas.

Seadme kasutamist muul kui sihipärase kasutamise peatükis
kirjeldatud viisil loetakse mõistlikult ettenähtavaks
väärkasutuseks.

Personali kvalifikatsioon
Isikud, kes seda seadet kasutavad, peavad:
• teadlikud niiskes keskkonnas elektriseadmetega

töötamisega seotud ohtudest;

• olema lugenud kasutusjuhendit, eriti selle peatükki Ohutus,
ja sellest aru saanud.

Ohutusmärgid ja sildid akul ning laadimisseadmel

Märkus
Ärge eemaldage seadmelt ühtegi ohutusmärki, kleebist
ega etiketti. Hoidke kõik ohutusmärgid, kleebised ja
etiketid loetavas seisundis.

Akule on kinnitatud järgmised ohutusmärgid ja sildid.

Hoiatus plahvatusohu eest!
Need sümbolid tähendavad järgmist:
ärge asetage akut tulle või kõrge temperatuuriga
keskkonda. Ärge laske akul vee ega tulega kokku
puutuda! Vältige otsest päiksekiirgust ja niiskust.
Esineb plahvatusoht!

Ärge laadige akut kunagi keskkonnatemperatuuril alla
10 °C või üle 40 °C. Väär laadimine või laadimine
väljaspool temperatuurivahemikku võib aku lõhkuda
ning suurendab tuleohtu.

Pöörake tähelepanu aku nõuetekohasele
utiliseerimisele.
See sümbol tähendab järgmist:
pöörake tähelepanu aku nõuetekohasele
utiliseerimisele ja ärge visake seda mingil juhul
heitvette või avalikesse veekogudesse.
Aku sisaldab ärritavaid, söövitavaid ja mürgiseid aineid,
mis kujutavad märkimisväärset riski inimeste ja
keskkonna jaoks.

Laadimisseadmele on kinnitatud järgmised ohutusmärgid ja sildid.

See sümbol tähendab järgmist:
Enne aku laadimist lugege läbi kasutusjuhend või
käsitsusjuhend.

See sümbol tähendab järgmist:
kasutage laadimisseadet aku laadimiseks ainult kuivas
siseruumis, mitte kunagi väljas.

Isikukaitsevahendid
Kandke kaitseprille. 
Nendega kaitsete oma silmi küljestmurdunud,
allakukkuvate ja ringilendavate kildude eest, mis võivad
põhjustada vigastusi.

Kandke kaitsemaski.
Sellega kaitsete ennast tervist kahjustava tolmu
sissehingamise eest, mis võib toorikute töötlemisel
tekkida.

Kandke kaitsekindaid.
Nendega kaitsete oma käsi põletuste, muljumishaavade
ja naha mahahõõrumise eest.

Kandke liibuvat kaitseriietust.
Nii kaitsete end ohu eest, et riided pöörlevate osade
tõttu seadme vahele jäävad.
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Muud ohud

Hoiatus elektripinge eest
Elektrilöök ebapiisava isoleerimise tõttu.
Kontrollige enne igat kasutamist, et seade ei oleks
kahjustunud ja toimiks nõuetekohaselt.
Ärge lülitage seadet enam sisse, kui leidsite
kahjustuse.
Ärge kasutage seadet kui seade või teie käed on
niisked või märjad!

Hoiatus elektripinge eest
Seadme elektriosadega tohivad töötada ainult vastava
väljaõppega spetsialistid!

Hoiatus elektripinge eest
Eemaldage enne seadme mis tahes hooldustöid selle
võrgupistik alati vooluvõrgust ja aku seadme küljest.
Tõmmake toitekaabel pistikupesast välja, hoides
seejuures pistikust kinni.

Hoiatus elektripinge eest
Korpusesse tungivate vedelike tõttu esineb lühise oht!
Ärge kastke seadet ega lisasid vee alla. Jälgige, et
korpusesse ei satuks vett ega teisi vedelikke.

Hoiatus plahvatusohtlike materjalide eest
Ärge jätke akut üle 45 °C temperatuuri! Ärge laske akul
vee ega tulega kokku puutuda! Vältige otsest
päiksekiirgust ja niiskust. Esineb plahvatusoht!

Kuuma pealispinna hoiatus
Tööseadis võib pärast kasutamist olla kuum.
Tööseadise puudutamisel esineb põletusoht.
Ärge puudutage tööseadist paljaste kätega!
Kandke kaitsekindaid!

Hoiatus terava eseme eest
Saelehel on teravaid osi. Ettevaatamatul käsitsemisel
tekib vigastusoht.
Kandke kaitsekindaid!

Hoiatus
Mürgine tolm!
Töötlemise käigus tekkiv kahjulik / mürgine tolm on
kasutaja või läheduses olevate isikute tervisele ohtlik.
Kandke kaitseprille ja tolmumaski!

Hoiatus
Ärge töödelge asbesti sisaldavaid materjale.
Asbest on vähkitekitav.

Hoiatus
Veenduge, et te ei satuks elektritööriistaga töötamisel
elektri-, gaasi- või veevõrkudele.
Kontrollige vajadusel kaabli detektoriga, enne kui te
seina puurite või lahti lõikate.

Hoiatus
Lendavate osade või murduvate tööriistapeade tõttu
esineb vigastuste oht.

Hoiatus
Seade võib osutuda ohtlikuks, kui instrueerimata isikud
kasutavad seda asjatundmatult või
mitteotstarbekohaselt! Personal peab täitma
kvalifikatsiooninõuded!

Hoiatus
Seade ei ole mänguasi ja peab olema laste
käeulatusest väljas.

Hoiatus
Lämbumisoht!
Ärge jätke pakendimaterjali hooletult vedelema. See
võib osutuda lastele ohtlikuks mänguasjaks.

Ettevaatust
Vibratsioon võib põhjustada tervisekahjusid, kui seadet
ei ole pikalt kasutatud või nõuetekohaselt juhitud ja
hooldatud.

Ettevaatust
Hoidke soojusallikatest piisavat kaugust.

Märkus
Kui te ladustate või transpordite seadet asjatundmatult,
võib seade saada kahjustusi.
Jälgige seadme transpordi ja ladustamise teavet.

Hädaolukorras käitumine / hädaseiskamise funktsioon
Hädaseiskamine:

Aku väljatõmbamine peatab kohe seadme töö. Seadme
juhusliku taaskäivitamise vältimiseks laske aku välja tõmmata.

Käitumine hädaolukorras
1. Lülitage seade välja.
2. Avariiolukorras eemaldage seadmest aku. Hoidke aku

lukustusest vabastamise klahvi kinni ja tõmmake aku
seadmest välja nagu peatükis „Aku eemaldamine“
kirjeldatud.

3. Ärge paigaldage akut defektsele seadmele.
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Seadme teave

Seadme kirjeldus
Multifunktsionaalne akutööriist PMTS 01-12V on väga täpne
tööriist eriti peeneks ja detailseks puurimiseks, freesimiseks,
lõikamiseks, graveerimiseks või poleerimiseks. See sobib
ideaalselt järgmiste tegevuste jaoks: mudeliehitus, samuti
puidu- ja metallitöötlus või ehete poleerimine.

Materjali omadustest sõltuvalt saab seadistusratta abil
nimipöörete arvu sujuvalt valida vahemikus 5000 min -1 kuni
25 000 min -1.

Seadmel on mahutavuse näidik, mis võimaldab aku laetuse
taset igal ajal töö ajal jälgida.

Seadme osad

1

23

25

2
24

3

22

5 h

20

21
5

6

4

7

17

19

18
8

9

11

15

16

10

14
13

12

Nr Nimetus

1 Spindlikinnitus

2 Õhutuspilud

3 Sisse-väljalüliti

4 Lahtilukustusklahv

5 Aku

6 Kiirlaadija

7 Pingutusvõti

8 Lõikekettad

9 Lihvkettad

10 Teemant-graveerimisotsakud

11 Alumiiniumoksiid-lihvpea (erinevad kujud)

12 HSS keerdpuuride komplekt 1 mm kuni 3,2 mm

13 Pitskruvide komplekt 1 mm kuni 3,2 mm

14 Freesid (erineva kujuga)

15 Kinnitusspindel lõike-/lihvketastele

16 Kinnitusspindel poleerimisotsakutele

17 Plastharjad (erineva kujuga)

18 Messinghari

19 Poleerimisotsakud

20 Aku LED-tuli
Punane: aku laadimine
Roheline: kiirlaadija on töövalmis

21 Toiteadapter

22 Kinnitusmutriga tööriistahoidik

23 Akuhoidik

24 Aku laetuse näidik

25 Pöörlemissageduse eelvaliku seaderatas
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Tarnekomplekt
• 1 seade PMTS 01-12V

• 1 pingutusvõti

• 4 lihvketast

• 16 lõikeketast

• 2 teemant-graveerimisotsakut

• 5 alumiiniumoksiid-lihvpead

• 1 pitskruvi (1,0 mm)

• 1 pitskruvi (1,6 mm)

• 1 pitskruvi (2,0 mm)

• 1 pitskruvi (2,4 mm)

• 1 pitskruvi (3,2 mm)

• 2 HSS keerdpuuri (1,0 mm)

• 1 HSS keerdpuuri (1,6 mm)

• 1 HSS keerdpuuri (2,0 mm)

• 1 HSS keerdpuuri (2,4 mm)

• 1 HSS keerdpuuri (3,2 mm)

• 3 freesi

• 2 kinnitusspindlit lõike-/lihvketastele

• 1 kinnitusspindel poleerimisotsakule

• 2 plastharja

• 1 messinghari

• 3 poleerimisotsakut

• 1 säilituskarp

• 1 juhend

Tehnilised andmed

Parameeter Väärtus

Mudel PMTS 01-12V

Nimipinge 12 V 

Nimipöörlemissagedus 5000–25 000 min-1

Keermestatud spindel M8

Rakendustööriistade mõõdud max

Tööpea läbimõõt 32 mm

Puur 3,2 mm

Puuripadrun 3,2 mm

Poleerimiskettad 25 mm

Lõikekettad 24 mm

Lihvkettad 20 mm

Harjad 22 mm

Kaal 420 g

Aku PMTS 01-12V DC

Tüüp Li-ioon

Nimipinge 12 V 

Nimimahtuvus 2 Ah

Akuelemendid 3

Mahtuvus 24 Wh

Toiteadapter ja kiirlaadija PMTS 01-12V AC

Toiteadapter Impulsstoiteadapter 

Trafo Ohutustrafo 

Sisend

Nimipinge 100–240 V/50 Hz

Sisendvõimsus 30 W

Väljund

Nimipinge 13 V   

Laadimisvool 0,45 A

Kaitse T 1 A

Laadimisaeg 5 h

Kaitseklass II (topeltisolatsioon) / 

Müra väärtused standardi EN 60745 kohaselt

Müratase 67 dB(A)

Helivõimsustase 78 dB(A)

Mõõtemääramatus K 3 dB

Vibratsiooniteave standardi EN 60745 kohaselt

Vibratsioonitase ah 0,916 m/s²

Mõõtemääramatus K 1,5 m/s²
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Müra- ja vibratsiooniteave viited
• Selles juhises väljatoodud vibratsioonitase on mõõdetud

standardi EN 60745 mõõtmismeetodi järgi ja seda saab
kasutada seadmete võrdlemisel. Väljatoodud
vibratsioonitaset saab kasutada ka peatamise
sissejuhatava hinnanguna.

Ettevaatust
Vibratsioon võib põhjustada tervisekahjusid, kui seadet
ei ole pikalt kasutatud või nõuetekohaselt juhitud ja
hooldatud.

• Vibratsioonitase muutub elektritööriistade kasutamise
kohaselt ja võib mõnel juhul erineda selles juhendis
märgitud väärtustest. Vibratsioonikoormust võidakse
alahinnata, kui elektritööriistu regulaarselt sel viisil
kasutada. Vibratsioonikoormuse täpseks määramiseks
kindlal ajavahemikul, tuleks arvestada ka ajaga, mil seade
on välja lülitatud või käib, kuid ei oleks kasutuses. See võib
vibratsioonikoormust üle terve tööaja tunduvalt vähendada.

Transport ja ladustamine

Märkus
Kui te ladustate või transpordite seadet asjatundmatult,
võib seade saada kahjustusi.
Jälgige seadme transpordi ja ladustamise teavet.

Transport
Alati enne transportimist järgige järgmisi suuniseid.
• Lülitage seade välja.

• Tõmmake laadimisseadme võrgukaabel pistikupesast
välja, võttes seejuures pistikust kinni.

• Eemaldage otsik otsikuhoidjast.

• Laske seadmel maha jahtuda.

• Eemaldage seadmest aku.

• Eemaldage otsik otsikuhoidjast.

Li-ioon akude kohta kehtivad ohtlike kaupade määruse nõuded.

Arvestage Li-ioon akude transportimisel või saatmisel
järgmiseid juhiseid.
• Kasutaja võib akusid ilma lisanõueteta tänaval

transportida.

• Saatmisel kolmandate isikute kaudu (nt õhutransport või
veoettevõte) tuleb järgida pakendamise ja märgistamise
kohta käivaid erinõudeid. Siinkohal tuleb transporditava
eseme ettevalmistamisel kaasata ka ohtlike kaupade
ekspert.

– Saatke akusid vaid juhul, kui korpus on kahjustamata.
– Kleepige avatud kontaktid kinni ning pakkige aku nii, et

see ei liiguks pakendis.
– Lisaks järgige võimalikke muid siseriiklikke eeskirju.

Hoiustamine
Järgige järgmisi juhiseid iga kord enne seadme hoiulepanekut.
• Lülitage seade välja.

• Tõmmake laadimisseadme võrgukaabel pistikupesast
välja, võttes seejuures pistikust kinni.

• Eemaldage otsik otsikuhoidjast.

• Laske seadmel maha jahtuda.

• Eemaldage seadmest aku.

• Puhastage seade peatükis Hooldus kirjeldatud viisil.

• Ärge ladustage täielikult tühjenenud Li-ioon akusid. Tühja
aku ladustamine võib viia sügavtühjenemiseni ja aku
kahjustumiseni.

Pidage ajal, mil te seadet ei kasuta, kinni järgmistest
ladustamise tingimustest.
• Kuivas kohas ja külma ning kuumuse eest kaitstult.

• Keskkonnatemperatuur alla 45 °C.

• seade on tolmu ja otsese päikesekiirguse eest kaitstud
kohas.

• Hoidke rakendustööriistu ja tarvikuid hoiukastis.

Kasutuselevõtt

Seadme lahtipakkimine
• Võtke seade ja tarvikud pakendist välja.

Hoiatus elektripinge eest
Elektrilöök ebapiisava isoleerimise tõttu.
Kontrollige enne igat kasutamist, et seade ei oleks
kahjustunud ja toimiks nõuetekohaselt.
Ärge lülitage seadet enam sisse, kui leidsite
kahjustuse.
Ärge kasutage seadet kui seade või teie käed on
niisked või märjad!

• Kontrollige pakendi sisu terviklikkust ja pöörake
tähelepanu võimalikele kahjustustele.

Hoiatus
Lämbumisoht!
Ärge jätke pakendimaterjali hooletult vedelema. See
võib osutuda lastele ohtlikuks mänguasjaks.

• Andke pakend jäätmekäitlusse riiklike seaduste järgi.

Aku laadimine

Märkus
Aku võib asjatundmatul laadimisel kahjustada saada.
Eemaldage laadimisseadme võrgupistik enne igat aku
sisestamist ja väljastamist.
Ärge laadige akut kunagi kui keskkonnatemperatuur
jääb alla 10 °C või ületab 40 °C.

Aku on tarnimisel osaliselt laetud, et hoida ära
sügavtühjenemisest põhjustatud kahjustusi.
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Laadige akut enne esmakordset kasutamist ja nõrga
akujõudluse korral (aku täituvuse LED-tuli (20) põleb punaselt).
Selleks toimige järgmiselt.
1. Lükake aku (5) joonisel näidatud viisil kiirlaadijasse (6),

kuni see lukustub.

5 h

20

21
5

6

4

2. Ühendage kiirlaadija (6) toitepistik nõuetekohase
kaitsmega pistikupessa.
ð Aku LED-tuli (20) põleb punaselt.
ð Laadimisaeg on umbes viis tundi.

3. Oodake, kuni punane aku LED-tuli (20) kustub ja aku LED-
tuli (20) muutub roheliseks.
ð Aku (5) on täielikult laetud.

4. Tõmmake kiirlaadija toitekaabel (6) pistikupesast välja,
võttes seejuures pistikust (21) kinni.
ð Aku (5) ja kiirlaadija (6) võivad laadimisel soojeneda. 

Laske akul (5) toatemperatuurile jahtuda.
5. Eemaldage aku (5) uuesti kiirlaadijast (6), hoides kinni

vabastusklahvi (4) ning tõmmates aku (5) kiirlaadijast (6)
ära.

Aku sisestamine
1. Lükake aku (5) alusele (23), kuni see lukustub.

23

5

Aku eemaldamine
1. Võtke aku (5) seadme küljest, hoides kinni vabastusklahvi

(I) (4) ning tõmmates aku seadmelt ära (II).

I.

II.

I.

4

4

2. Vajaduse korral laadige akut (5), nagu kirjeldatud jaotises
Aku laadimine.

Aku laetuse kontrollimine
Akul on sisseehitatud täituvuse näidik.

Laadimisolekut näitavad aku täituvuse näidiku (24) kolm LEDi,
nagu järgmiselt näidatud:

LED-i värv Tähendus

Roheline – oranž – punane maksimaalne laetus/jõudlus

Oranž – punane keskmine laetus/jõudlus

Punane nõrk laetus – laadige akut

1. Lülitage seade sisse.
ð Laadimisolekut saate lugeda aku täituvuse

näidikult (24).

24
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Kinnituspadruni vahetamine

Hoiatus elektripinge eest
Eemaldage enne seadme mis tahes hooldustöid selle
võrgupistik alati vooluvõrgust ja aku seadme küljest.
Tõmmake toitekaabel pistikupesast välja, hoides
seejuures pistikust kinni.

Kandke kaitsekindaid
Kandke tööriista paigaldamisel või vahetamisel
sobivaid kaitsekindaid.

Märkus
Ärge kunagi vajutage spindli lukustusnuppu (1), kui
tööriist töötab! See võib tööriista kahjustada.

Teave
Kui soovite näiteks kasutada keerdpuuri või muud
tööriista, mille varre läbimõõt erineb eelmisest, on vaja
muuta kinnituspadrunit.

Toimige järgmiselt.
1. Vajutage ja hoidke all spindli lukustusnuppu (1).
2. Keerake tööriista pesa (22) aeglaselt lukustuspunkti

suunas, kuni kinnitus fikseerub.
3. Kruvige pingutusmutter (26) pingutusvõtme abil (7)

vastupäeva keerates maha.

1

26

7

4. Eemaldage kinnituspadrun (13) kinnituspadruni
pesast (27).

13
27

5. Kasutage sellist kinnituspadrunit (13) kinnituspadruni
pesas (27), mis sobib plaanitud rakendustööriistaga.

13

6. Keerake kinnitusmutter (26) päripäeva kinnituspadruni
pessa (27) ja pingutage kinnitusmutter (26)
kinnitusvõtmega (7) kinni. Seejärel laske spindli
lukustusnupp (1) uuesti lahti.

Tööriista vahetamine

Kandke kaitsekindaid
Kandke tööriista paigaldamisel või vahetamisel
sobivaid kaitsekindaid.

Märkus
Ärge kunagi vajutage spindli lukustusnuppu (1), kui
tööriist töötab! See võib tööriista kahjustada.

Teave
Enne tööriista vahetamist kontrollige, kas sobiv
kinnituspadrun on paigaldatud, ja vajaduse korral
vahetage see välja.

Tööriista vahetamiseks toimige järgmiselt.
1. Vajutage ja hoidke all spindli lukustusnuppu (1).
2. Keerake tööriista pesa (22) aeglaselt lukustuspunkti

suunas, kuni kinnitus fikseerub.
3. Keerake pingutusmutter (26) pingutusvõtmega (7) lahti,

keerates seda vastupäeva. Kinnitusmutri täielik
lahtikeeramine ei ole vajalik.
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4. Võtke tööriist vajaduse korral tööriista pesast (22) välja.

26

5. Pange vajalik tööriist tööriista pessa (22).

6. Pingutage pingutusmutrit (26) pingutusvõtmega (7) ja
vabastage spindlilukustus (1).

7. Kontrollige, kas tööriist on korralikult paigas.

Kinnitusspindliga tööriista kasutamine
Järgmised tööriistad paigaldatakse sobiva kinnitusspindli abil.
• Poleerimisotsakud (19)

• Lõikekettad (8)

• Lihvkettad (9)

Tööriista kinnitusspindlile kinnitamiseks toimige järgmiselt.

Poleerimisotsakud
1. Sisestage poleerimisotsaku kinnitusspindel (16)

seadmesse, nagu on kirjeldatud peatükis Tööriista
vahetamine.

2. Vajutage ja hoidke all spindli lukustusnuppu (1).
3. Keerake poleerimisotsak (19) päripäeva kinnitusspindli

keermele ja seejärel vabastage spindlilukustuse nupp (1).

19

16

Lõike-/lihvkettad
1. Sisestage lõike-/lihvketta kinnitusspindel (15) seadmesse,

nagu on kirjeldatud peatükis Tööriista vahetamine.
2. Vajutage ja hoidke all spindli lukustusnuppu (1).
3. Keerake kruvi (28) kinnitusspindlil lahti, keerates seda

vastupäeva.

28

4. Asetage lõikeketas (8) või lihvketas (9) kahe seibi (29)
vahel kruvile (28) ja kruvige see päripäeva tagasi
kinnitusspindlile.

29

5. Vabastage spindli lukustusnupp (1) taas.
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Pöörlemissageduse eelvalimine
Vajalik pöörlemissagedus oleneb materjalist ja töötingimustest
ning selle saab praktikas katsetamisega kindlaks teha. Enamiku
toimingute puhul, nagu saagimine, lõikamine ja kõvemate
materjalide, näiteks puidu või metalli lihvimine, on soovitatav
pöörlemissageduse aste MAX. Mõned materjalid (teatud plastid
ja pehmed metallid) võivad aga suurel kiirusel tekkiva soojuse
tõttu kahjustuda ja seetõttu tuleks neid töödelda vastavalt
väiksema pöörlemissagedusega.

Seadistusvahemik hõlmab astmeid MIN, 1–5 ja MAX (5000–
25 000 min-1). Seatud pöörlemissageduse astet saab igal ajal
muuta.
1. Keerake seadistusratas (25) soovitud pöörlemissageduse

astmele.

25

Nõuandeid ja näpunäiteid õige pöörlemissageduse
valimiseks
• Valige kõrge pöörlemissagedus puidu lõikamiseks,

vormimiseks, soonestamiseks või sellesse soonte
freesimiseks, samuti puidu või metalli lihvimiseks.

• Plastiku või muu madala sulamistemperatuuriga materjali
lõikamiseks valige madalam pöörlemissagedus.

• Puidu sisse puurimiseks valige madal pöörlemissageduse
aste, et vältida tööriista ülekuumenemist.

• Poleerimiseks, läike andmise lihvimiseks ja traatharjaga
puhastamiseks valige madalaim pöörlemissageduse aste 1
või MIN, et vältida harja kahjustamist läbi harjaste
lahtituleku.

• Mitteraudmetallide freesimiseks või puurimiseks, nt
alumiinium, vase-, plii-, tsingisulamid, valige madalam
pöörlemissagedus. Lisaks kasutage lõikamisõli või muud
sobivat määrdeainet (mitte vett), et vältida laastude
kleepumist tööriista lõikeservadele ja tööriista
ülekuumenemist.

Õige pöörlemissageduse astme valikus orienteerumiseks võib
kasutada järgmist tabelit:

Aste Pöörlemissagedus

MIN 5000 min–1

1 9000 min–1

2 15 000 min–1

3 17 000 min–1

4 20 000 min–1

5 22 000 min–1

MAX 25 000 min–1

Teave
Ka madalama pöörlemissageduse korral peaksite
töötama ilma surveta. Suurem surve töödeldavale
detailile ei paranda tulemust. Kasutage soovitud
tulemuse saavutamiseks teist tööriista või
pöörlemissagedust.

Kasutamine

Nõuandeid ja juhiseid mitmeotstarbelise tööriista
kasutamiseks
Üldist
• Hoidke õhupilud vabad, et mootor ei kuumeneks üle.

• Kontrollige enne igat kasutamist, kas tööriist asetseb
õigesti tööriistahoidikus. Tööriist peab asetsema kindlalt
lukustatult tööriistahoidikus.

• Kontrollige enne igat kasutamist, kas valisite kavatsetava
rakenduse jaoks õige tööriista ning samuti õige
pöörlemissageduse. Paremaid tulemusi on võimalik
saavutada pöörlemissageduse hea sobitamisega
kavandatavale tegevusele ja töödeldavale materjalile.

• Hoidke tööriist alati näost eemal. Suurtel
pöörlemissagedustel võivad kahjustatud tarvikute osad
lahti tulla.

• Enne tööriista kasutamist peaksite tööriista hästi
tunnetama. Võtke tööriist kätte ja tutvuge selle kaalu ja
raskuskeskmega. Esmalt harjutage praakmaterjali peal, et
teada saada, kuidas tööriist erinevatel pöörlemissageduse
astmetel käitub.

• Tegevuste puhul, mis nõuavad täpseid toiminguid, nagu
graveerimine, poleerimine või lihvimine, võite tööriista
hoida pöidla ja nimetissõrme vahel nagu pliiatsit. Selleks
kasutatakse abiks tööriista korpuse alaosal olevat koonust.

Lõikamine
• Kasutage ainult kahjustamata, laitmatuid lõikekettaid.

Kõverad, nürid või muul viisil kahjustatud lõikekettad
võivad murduda.

• Ärge kasutage lõikekettaid mitte kunagi freesimiseks!
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• Töötage mõõduka etteandekiirusega ja ärge laske
lõikekettal kinni kiiluda.

• Ärge pidurdage lõikeketast küljelt vastu surudes.

• Juhtige lõikeketast alati tooriku liikumisele vastupidises
suunas.

• Hoidke tööriista mõlema käega kinni.

Lihvimine
• Töötage ühtlase survejõuga, et lihvketaste ja -lintide

kasutusiga pikendada.

• Saavutate parema tulemuse, kui liigute tööriistaga üle
pinna mitte ainult üks kord, vaid mitu korda.

Freesimine
• Tagage ühtlane etteanne, et frees ei kuumeneks üle.

• Hoidke tööriista mõlema käega kinni.

Graveerimine
• Juhtige graveerija üle töödeldava detaili ainult vähest jõudu

kasutades.

• Harjutage etteande kiirust soovitavalt materjali ülejääkide
peal

Poleerimine
• Poleerimisel juhtige tööriist üle tooriku ainult vähest jõudu

kasutades.

Roostevabast terasest / plastist harja kasutamine
• Poleerimisel juhtige tööriist üle tooriku ainult vähest jõudu

kasutades.

• Kasutage roostevabast terasest või plastist harjaga
poleerimisel, läikivaks lihvimisel või puhastamisel
pöörlemissageduse madalaimat astet 1, et vältida harja või
materjali kahjustamist.

Seadme sisse- ja väljalülitamine
Kasutage seadmega töötades isikukaitsevahendeid.
1. Kontrollige, kas kinnitatud tööriist ja seadistatud

pöörlemissagedus vastavad plaanitud tegevusele.
2. Kontrollige, kas töödeldav detail on kinnitatud ja tööpind

vastavalt ette valmistatud.
3. Lülitage seade sisse, viies lüliti (3) asendisse I.

3

4. Lülitage seade välja, viies lüliti (3) asendisse 0.

3

Töörežiim Lõikamine
Kasutage sellise materjali nagu puit, plast, alumiinium, messing
või metall, samuti väljaulatuvate naelte või kruvide lõikamiseks:
• lõikekettad (8)

Töörežiim Lihvimine
Kasutage puidu, metalli või terase lihvimiseks:
• lihvkettad (9)

Kasutage kivi või keraamilise materjali lihvimiseks:
• alumiiniumoksiid-lihvpead (11)

Töörežiim Freesimine
Kasutage soonte, kujundite, avade või läbiviikude freesimiseks
puit- või plastmaterjali puhul:
• soonefrees (14)

Materjali vormimiseks või õõnestamiseks, nt ehete töötlemisel,
kasutage:
• kuulpea-frees (14)

Töörežiim Graveerimine
Kasutage selliste materjalide nagu metall, plast, klaas,
keraamika, puit või nahk graveerimisel:
• teemantotsakuga graveerija (10)

Töörežiim Poleerimine
Kasutage plastide või väärismetallide, näiteks kulla ja hõbeda
poleerimiseks:
• poleerimisotsakud (19)

Töörežiim Rooste eemaldamine
Rooste eemaldamiseks kahjustatud kohtadest, näiteks
autoremondis, kasutage:
• messinghari (18)

Töörežiim Puhastamine
Kasutage pindade õrnaks puhastamiseks:
• plasthari (17)

Töörežiim Puurimine
Kasutage aukude (1 mm kuni 3,2 mm) puurimiseks metallist,
puidust või plastikust pindadesse:
• HSS keerdpuurid (12)
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Lisatarvikud kõigi rakenduste jaoks
Pange tähele, et komposiit-lihvkehade ja keermestatud
lihvkoonuste ning lihvpulkade maksimaalne läbimõõt ei tohi
ületada 55 mm ja liivapaberi-lihvtarvikute puhul 80 mm.

Kasutamise lõpetamine

Hoiatus elektripinge eest
Ärge katsuge võrgupistikut niiskete või märgade
kätega.

• Lülitage seade välja.

• Tõmmake laadimisseadme võrgukaabel pistikupesast
välja, võttes seejuures pistikust kinni.

• Vajaduse korral laske seadmel maha jahtuda.

• Eemaldage seadmest aku (vt peatükki Kasutuselevõtt).

• Eemaldage seadmest tööriist (vt peatükki Kasutuselevõtt).

• Puhastage seade peatüki Hooldus kohaselt.

• Ladustage seadet peatüki „Transport ja ladustamine” järgi.

Eralditellitavad tarvikud

Hoiatus
Kasutage ainult kasutusjuhendis näidatud tarvikuid ja
lisaseadmeid.
Kasutusjuhendis soovitamata rakendustööriistade ja
muude tarvikute kasutamine võib põhjustada vigastusi.

Nimetus Artiklinumber

Asendusaku 12 V / DC 2,0 Ah 6 200 000 102

Laadija PMTS 01-12V AC 7 430 001 267

Mitmeotstarbelise tööriista tarvikute
komplekt, 282-osaline

6 210 000 301

Vead ja rikked

Seadme laitmatut toimimist kontrolliti tootmise käigus mitu
korda. Kui sellest hoolimata peaks esinema talitlustõrkeid,
kontrollige seadet järgmise nimekirja alusel.

Vigade ja tõrgete kõrvaldamiseks korpuse avamist nõudvaid töid
tohib teha ainult volitatud elektriettevõte või Trotec.

Esmakordsel tekib veidi suitsu või lõhna
• Tegu ei ole vea ega rikkega. Pärast mõningast tööaega

need nähud kaovad.

Aku ei lae
• Kontrollige, kas aku asetseb kiirlaadijas õigesti.

Lükake aku kiirlaadijasse nii, et aku kontaktid kinnituvad
kiirlaadijasse. Aku peab kiirlaadijas fikseeruma.

• Kontrollige elektritoidet.

• Kontrollige toitekaablit ja toitepistikut kahjustuste suhtes.

• Kontrollige hoone toitevõrgu kaitselülitit.

• Kontrollige kiirlaadijat kahjustuste suhtes. Juhul kui
kiirlaadija on kahjustatud, ärge jätkake selle kasutamist.
Võtke ühendust Troteci klienditeenindusega.

• Kontrollige aku kontakte määrdumiste osas. Vajaduse
korral eemaldage olemasolev mustus.

• Aku on defektne ja vajab asendamist. Kasutage vaid sama
tüüpi akusid.

Seade ei käivitu
• Akujõudlus on antud juhul liiga nõrk. Laadige aku täis.

• Kontrollige, kas aku asetseb seadmes õigesti.

Lükake aku seadmele nii, et aku kontaktid haakuvad. Aku
peab seadmesse lukustuma.

• Kontrollige aku kontakte määrdumiste osas. Vajaduse
korral eemaldage olemasolev mustus.

Teave
Oodake enne seadme uuesti käivitamist 10 minutit.

Seade läheb kuumaks
• Lihvimisel jälgige, et te ei avaldaks seadmele liiga suurt

survet.

• Valige madalam pöörlemissagedus, keerates
pöörlemissageduse eelvaliku seadistusratast (25)
madalamale astmele.

• Kontrollige, kas tööseadis on tehtavateks töödeks sobiv.

• Mootori ülekuumenemise vältimiseks hoidke õhutuspilud
vabad.

Teave
Oodake enne seadme uuesti käivitamist 10 minutit.

Tööriist logiseb.
• Jälgige, et tööriistahoidiku kinnitusmutter (26) on kindlalt

kinni keeratud.

Lõikeketas ei sisene probleemivabalt töödeldavasse
materjali või on lõikeketta lõikevõimsus liiga väike.
• Kontrollige, kas valitud tööriist sobib töödeldavale

materjalile.

• Kontrollige seadistatud pöörlemissageduse eelvalikut; see
peab sobima nii tööriista kui ka materjaliga.

• Valige kõrgem pöörlemissagedus, keerates
pöörlemissageduse eelvaliku seadistusratast (25)
kõrgemale astmele.

• Kui lõike- või lihvketas on kulunud, siis vahetage see välja.

Märkus
Oodake vähemalt 10 minutit pärast igat hooldus- ja
parandustööd. Lülitage alles siis seade uuesti sisse.

Seade ei tööta pärast eelkirjeldatud kontrollimisi korralikult?
Võtke ühendust klienditeenindusega. Vajaduse korral toimetage
seade remondiks elektritöödega tegelevasse volitatud
ettevõttesse või Trotecisse.
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Hooldus

Enne hooldust

Hoiatus elektripinge eest
Ärge katsuge võrgupistikut ega akut niiskete või
märgade kätega.

• Lülitage seade välja.

• Laske seadmel täielikult maha jahtuda.

• Eemaldage seadmest aku.

Hoiatus elektripinge eest
Hooldustöid, mis nõuavad seadme korpuse
avamist, tohivad teha ainult volitatud
erialaettevõtted või valmistajafirma Trotec.

Hoolduse märkused
Masina sisemuses ei leidu ühtki osa, mida kasutaja peaks
hooldama või määrima.

Puhastamine
Seadet tuleks puhastada enne ja pärast igat kasutamist.

Märkus
Pärast puhastamist ei ole vaja seadet määrida.

Hoiatus elektripinge eest
Korpusesse tungivate vedelike tõttu esineb lühise oht!
Ärge kastke seadet ega lisasid vee alla. Jälgige, et
korpusesse ei satuks vett ega teisi vedelikke.

• Puhastage seadet niiske ja pehme ebemevaba lapiga.
Jälgige, et korpusesse ei tungiks niiskust. Jälgige, et
seadme elektrikomponendid ei puutuks kokku niiskusega.
Ärge kasutage lapi niisutamiseks agressiivseid
puhastusvahendeid, nagu nt puhastusspreisid, lahusteid,
alkoholi sisaldavaid või abrasiivseid puhastusvahendeid.

• Kuivatage seadet pehme ebemetevaba lapiga.

• Eemaldage lihvimistolm ja kogunenud puitlaastud
tööriistahoidjast.

• Hoidke seadme ja laadimisseadme ühenduskontaktid
puhtad.

• Mootori ülekuumenemise vältimiseks hoidke õhutusavad
tolmuladestusest vabad.

Jäätmekäitlus

Utiliseerige pakendimaterjalid alati keskkonnasõbralikul viisil ja
kehtivate kohalike jäätmekäitluseeskirjade järgi.

Vanal elektri- või elektroonikaseadmel olev läbikriipsutatud
prügikonteineri märk näitab, et seadet ei tohi pärast kasutusaja
lõppu käidelda koos olmeprügiga. Teie lähikonnas on tasuta
tagastuse jaoks olemas vanade elektri- või
elektroonikaseadmete kogumispunktid. Vastavad aadressid
saate linna- või vallavalitsusest. Erinevate ELi riikides kehtivate
tagastusvõimaluste kohta leiate teavet ka veebilehelt 
https://hub.trotec.com/?id=45090. Muul juhul pöörduge
ametliku, teie riigis vastavat volitust omava vanade seadmete
käitlemisega tegeleva ettevõtte või asutuse poole.

Vanade elektri- või elektroonikaseadmete eraldi kogumine
võimaldab neid taaskasutada, materjali realiseerida või vanu
seadmeid muul moel ära kasutada ning vältida seadmetes
leiduvatest võimalikest ohtlikest ainetest tingitud kahjulikku
mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

Li-Ion  Patareisid ja akusid ei tohi utiliseerida koos tavalise
olmeprügiga, vaid Euroopa Liidus tuleb need EUROOPA
PARLAMENDI NING EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 2006. aasta 6.
septembri patareide ja akude direktiivi (2006/66/EÜ) kohaselt
viia jäätmekäitlusettevõttesse. Utiliseerige patareid ja akud
pärast kasutamist nõuetekohaselt.

https://hub.trotec.com/?id=45090
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Vastavusdeklaratsioon

EÜ masinadirektiivi 2006/42/EÜ, lisa II osa 1 peatükile A vastava
vastavusdeklaratsiooni originaali tõlge

Käesolevaga kinnitame, et Trotec GmbH on alljärgnevalt
nimetatud toote välja töötanud, konstrueerinud ja valmistanud
kooskõlas EÜ masinadirektiivi 2006/42/EÜ nõuetega.

Tootemudel/toode: PMTS 01-12V

Toote tüüp: akuga multifunktsionaalne
tööriist

Tootmisaasta alates: 2022

Vastavad EL-i direktiivid:
• 2011/65/EL: 01.07.2011

• 2012/19/EL: 24.07.2012

• 2014/30/EL: 29.03.2014

• 2015/863/EL: 31.03.2015

Kohaldatavad ühtlustatud standardid:
• EN 60745-1:2009 + A11:2010

• EN 60745-2-23:2013

Kohaldatavad riiklikud standardid ja tehnilised
spetsifikatsioonid:
• EN IEC 55014-1:2021

• EN IEC 55014-2:2021

Tehnilise dokumentatsiooni koostaja ja volitatud isiku nimi:
Trotec GmbH

Grebbener Straße 7, D-52525 Heinsberg

Telefon: +49 2452 962 400

E-post: info@trotec.de

Väljastamise koht ja kuupäev:

Heinsberg, 11.04.2022

Detlef von der Lieck, ärijuht



Trotec GmbH

Grebbener Str. 7
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