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PRZED  PRZYSTĄPIENIEM  DO  UŻYTKOWANIA 
NALEŻY  ZAPOZNAĆ  SIĘ  Z  NINIEJSZĄ  INSTRUKCJĄ.
Zachowaj instrukcje do ewentualnego przyszłego 
wykorzystania.

OSTRZEŻENIE! Ogólne ostrzeżenia dotyczące 
bezpieczeństwa użytkowania narzędzia. 

Bezpieczeństwo osobiste:

OSTRZEŻENIE! Ogólne ostrzeżenia dotyczące 
bezpieczeństwa użytkowania narzędzia.  

Bezpieczeństwo elektryczne:

przenoszenia, ciągnięcia elektronarzędzia lub wyciągania 
wtyczki z gniazdka. Należy trzymać przewód przyłączeniowy 
z daleka od źródeł ciepła, olejów, ostrych krawędzi lub 
ruchomych części. Uszkodzone lub zaplątane przewody 
przyłączeniowe zwiększają ryzyko porażenia prądem elektrycznym.OSTRZEŻENIE! Należy przeczytać wszystkie 

e) W przypadku, gdy elektronarzędzie używa się na wolnym o s t r z e ż e n i a  d o t y c z ą c e  b e z p i e c z e ń s t w a  
powietrzu, przewody przyłączeniowe należy przedłużać użytkowania oznaczone symbolem         i wszystkie 
przedłużaczami przeznaczonymi do pracy na wolnym w s k a z ó w k i  d o t y c z ą c e  b e z p i e c z e ń s t w a  
powietrzu. Używanie przedłużacza przeznaczonego do pracy na użytkowania.
wolnym powietrzu zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.Nieprzestrzeganie podanych niżej  ostrzeżeń dotycząc ych 

f)  W przypadku, gdy używanie elektronarzędzia w środowisku bezpieczeństwa i wskazówek dotyczących bezpieczeństwa może być 
wilgotnym jest nieuniknione, jako ochronę przed napięciem przyczyną porażenia prądem elektrycznym, pożaru i/lub poważnych 

obrażeń. zasilania należy stosować urządzenie różnicowoprądowe 
(RCD). Zastosowanie RCD zmniejsza ryzyko porażania prądem Zachowaj wszystkie ostrzeżenia i wskazówki dotyczące 
elektrycznym.bezpieczeństwa, aby móc skorzystać z nich w przyszłości.

W podanych niżej ostrzeżeniach wyrażenie „elektronarzędzie” oznacza 
elektronarzędzie zasilane z sieci (z przewodem zasilającym) lub 
elektronarzędzie zasilane z akumulatora (bezprzewodowe).

OSTRZEŻENIE! Ogólne ostrzeżenia dotyczące 
bezpieczeństwa użytkowania narzędzia. 

            Bezpieczeństwo w miejscu pracy:
a) W miejscu pracy należy utrzymywać porządek i dobre 

oświetlenie. Nieporządek i złe oświetlenie przyczynia się do 
wypadków.

b) Nie należy używać elektronarzędzia w środowiskach 
wybuchowych, tworzonych przez łatwo palne ciecze, gazy lub 
pyły. Elektronarzędzie wytwarza iskry, które mogą zapalić pył lub 
opary. 

c) Nie należy dopuszczać dzieci i obserwatorów do miejsc, w 
których używa się elektronarzędzi. Rozproszenie uwagi może 
spowodować utratę kontroli nad elektronarzędziem.

a) Wtyczki elektronarzędzi muszą pasować do gniazdek. Nigdy 
w żaden sposób nie należy przerabiać wtyczki. Nie należy 
używać żadnych przedłużaczy w przypadku elektronarzędzi 
mających przewód z żyłą uziemienia ochronnego. Brak 
przeróbek we wtyczkach i gniazdkach wtyczkowych zmniejsza ryzyko 
porażenia prądem elektrycznym.

b) Należy unikać dotykania powierzchni uziemionych lub 
zwartych z masą, takich jak rury, ogrzewacze, grzejniki 
centralnego ogrzewania i chłodziarki. W przypadku dotknięcia 
części uziemionych lub zwartych z masą, wzrasta ryzyko porażenia 
prądem elektrycznym.

c) Nie należy narażać elektronarzędzi na działanie deszczu lub 
warunków wilgotnych. W przypadku przedostania się do 
elektronarzędzia wody, wzrasta ryzyko porażenia prądem 
elektrycznym.

d) Nie należy nadwerężać przewodów przyłączeniowych. Nigdy 
nie należy używać przewodu przyłączeniowego do 

a) Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania przez 
osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, 
czuciowej lub psychicznej, lub osoby nie mające 
doświadczenia lub  znajomości sprzętu, chyba że odbywa się 
to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania 
sprzętu, przekazanej przez osoby odpowiadające za ich 
bezpieczeństwo.

b) Należy być przewidującym, obserwować co się robi i 
zachowywać rozsądek podczas używania elektronarzędzia. 
Nie należy używać elektronarzędzia, gdy jest się zmęczonym 
lub pod wpływem narkotyków, alkoholu lub lekarstw. Chwila 
nieuwagi podczas pracy elektronarzędziem może spowodować 
poważne osobiste obrażenia.

c) Należy stosować wyposażenie ochronne. Należy zawsze 
zakładać okulary ochronne. Używanie w odpowiednich 
warunkach wyposażenia ochronnego, takiego jak maska 
przeciwpyłowa, obuwie antypoślizgowe, kask lub ochronniki słuchu, 
zmniejszy osobiste obrażenia.

d)  Należy unikać niezamierzonego rozruchu. Przed 
przyłączeniem do źródła zasilania i/lub przed podłączeniem 
akumulatora oraz zanim podniesie się lub przeniesie się 
n a r z ę d z i e  n a l e ż y  u p e w n i ć  s i ę ,  ż e  w y ł ą c z n i k  
elektronarzędzia jest w pozycji wyłączony. Przenoszenie 
elektronarzędzia z palcem na wyłączniku lub przyłączenie 
elektronarzędzia do sieci zasilającej przy załączonym wyłączniku może 
być przyczyną wypadku.

e) Przed uruchomieniem elektronarzędzia należy usunąć 
wszystkie klucze. Pozostawienie klucza w obracającej się części 
elektronarzędzia może spowodować osobiste obrażenia.

f) Nie należy wychylać się za daleko. Należy cały czas stać 
pewnie i zachować równowagę. Umożliwi to lepszą kontrolę nad 
elektronarzędziem w sytuacjach nieprzewidywalnych.

g) Należy odpowiednio się ubierać. Nie należy nosić luźnego 
ubrania ani biżuterii. Należy utrzymywać swoje włosy, 
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ubranie i rękawiczki z dala od części ruchomych. Luźne ubrania, 
biżuteria lub długie włosy mogą zostać zaczepione przez części 
ruchome.

h) Jeżeli urządzenia są przystosowane do przyłączenia 
zewnętrznego odciągu pyłu i pochłaniacza pyłu, należy 
upewnić się, że są one przyłączone i prawidłowo użyte. Użycie 
pochłaniaczy pyłu może zredukować zagrożenia zależne od zapylenia.

a) Naprawę elektronarzędzia należy zlecać wyłącznie osobie 
wykwalifikowanej, wykorzystującej wyłącznie oryginalne 
części zamienne. Zapewni to, że użytkowanie elektronarzędzia 
będzie nadal bezpieczne.

b)  Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, 
to powinien on być wymieniony u wytwórcy lub w 
specjalistycznym zakładzie naprawczym albo przez 
wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.

OSTRZEŻENIE! 
Podczas pracy narzędziem elektrycznym zaleca się zawsze 
przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa pracy, 
w celu uniknięcia wybuchu pożaru, porażenia prądem 
elektrycznym lub obrażenia mechanicznego.

pomocą oryginalnych elementów do tego przeznaczonych.
k) Elektronarzędzie należy przechowywać w miejscu suchym, 

zabezpieczone przed kurzem i wnikaniem wilgoci.
l) Transportowanie elektronarzędzia powinno odbywać się w 

opakowaniu oryginalnym, zabezpieczającym przed 
uszkodzeniami mechanicznymi.

OSTRZEŻENIE! Ogólne ostrzeżenia dotyczące 
OSTRZEŻENIE! Ogólne ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa użytkowania narzędzia. 
bezpieczeństwa użytkowania narzędzia. 

Naprawa:
            Użytkowanie i troska o elektronarzędzie:

a) Nie należy elektronarzędzia przeciążać. Należy stosować 
elektronarzędzie o mocy odpowiedniej do wykonywanej 
pracy. Właściwe elektronarzędzie umożliwi pracę lepszą i 
bezpieczniejszą przy obciążeniu, na jakie zostało zaprojektowane.

b) Nie należy używać elektronarzędzia, jeżeli łącznik go nie 
załącza i nie wyłącza. Każde elektronarzędzie, którego nie można 
załączać lub wyłączać łącznikiem, jest niebezpieczne i musi zostać 
naprawione.

c) Należy odłączać wtyczkę ze źródła zasilania elektronarzędzia 
i/lub odłączyć akumulator przed wykonaniem każdej 
nastawy, wymiany części lub magazynowaniem. Takie 
zap obiegawc ze  śro dk i  b ezpiec zeńst wa reduku ją  r yz yko 
przypadkowego rozruchu elektronarzędzia.

FREZARKA  
d) Nieużywane elektronarzędzie należy przechowywać poza 

Dodatkowe ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa:zasięgiem dzieci  i  nie należy poz walać osobom 
a)niezaznajomionym z elektronarzędziem lub niniejszą 

instrukcją na używanie elektronarzędzia. Elektronarzędzia są 
niebezpieczne w rękach nieprzeszkolonych użytkowników.

e) Elektronarzędzia należy konserwować. Należy sprawdzać 
współosiowość lub zakleszczenie się części ruchomych, 
pęknięcia części i wszystkie inne czynniki, które mogą mieć 

b) Podczas pracy frezarką należy stosować środki ochrony wpływ na pracę elektronarzędzia. Jeżeli stwierdzi się 
osobistej. Zawsze zakładaj okulary ochronne i ochraniacze uszkodzenia, należy elektronarzędzie przed użyciem 
słuchu. W stosownych przypadkach używaj maski przeciw-naprawić. Przyczyną wielu wypadków jest niefachowy sposób 
pyłowej. Środki ochrony oczu muszą być zdolne do zatrzymania konserwacji elektronarzędzia.
latających odłamków generowanych podczas wykonywania różnych 

f) Narzędzia tnące powinny być ostre i czyste. Odpowiednie operacji. Słuchawki ochronne zabezpieczają przed utratą słuchu pod 
utrzymywanie ostrych krawędzi narzędzi tnących zmniejsza wpływem hałasu. Maski przeciwpyłowe i środki ochrony dróg 
prawdopodobieństwo zakleszczenia i ułatwia obsługę. oddechowych powinny filtrować cząsteczki pyłu wytwarzane podczas 

g) Elektronarzędzie, wyposażenie, narzędzia robocze itp. pracy. 
należy stosować zgodnie z niniejszą instrukcją, biorąc pod  c) Należy zawsze stosować system odsysania pyłów. Niektóre 
uwagę warunki pracy i rodzaj pracy do wykonania. Używanie produkty z drewna lub podobnych materiałów mogą wytwarzać pył, 
elektronarzędzia w sposób, do jakiego nie jest przewidziane, może który może być niebezpieczny dla zdrowia.
spowodować niebezpieczne sytuacje. d) Zakładaj odpowiednią odzież ochronną. Nie noś luźnej 

h) W niskich temperaturach, lub po dłuższym okresie nie odzieży ani biżuterii. Mogą one zostać pochwycone przez 
użytkowania, zalecane jest włączenie elektronarzędzia bez obracające się części frezarki. Na długie włosy zakładaj specjalną siatkę.
obciążenia na okres kilku minut w celu właściwego e) Elektronarzędzie należy stosować wyłącznie do materiałów, 
rozprowadzenia smaru w mechanizmie napędu. które zostały podane w rozdziale dotyczącym użytkowania 

i) Do czyszczenia elektronarzędzi stosować miękką, wilgotną zgodnego z przeznaczeniem. W przeciwnym wypadku 
(nie mokra) szmatkę i mydło. Nie stosować benzyny, elektronarzędzie może ulec przeciążeniu i uszkodzeniu.
rozpuszczalników i innych środków mogących uszkodzić f) Nigdy nie frezować materiałów, w których znajdują się 
urządzenie. przedmioty metalowe, gwoździe lub śruby. Może to 

doprowadzić do uszkodzenia narzędzia roboczego i podwyższenia j) Elektronarzędzie należy przechowywać/ transportować po 
wibracji.upewnieniu się, że wszystkie jego elementy ruchome są 

zablokowane i zabezpieczone przed odblokowaniem za g) Nie należy obrabiać materiału zawierającego azbest. Azbest

WIELOFUNKCYJNA

Operator frezarki powinien być odpowiednio przeszkolony w 
zakresie regulacji i eksploatacji urządzenia. Osoby poniżej 18 
roku życia nie mogą obsługiwać frezarki. Zakaz ten nie dotyczy 
młodzieży powyżej 16-go roku życia, jeżeli pracę wykonują w ramach 
szkolenia zawodowego i pod nadzorem osoby odpowiadającej za 
bezpieczeństwo. 
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 jest rakotwórczy. s) Przewód sieciowy należy trzymać z dala od obracających się 
narzędzi roboczych. W przypadku utraty kontroli nad narzędziem, h) Dopuszczalna prędkość obrotowa stosowanego narzędzia 
przewód sieciowy może zostać  wciągnięty lub przecięty.roboczego nie może być mniejsza niż podana na 

elektronarzędziu maksymalna prędkość obrotowa. Narzędzie t) Nie wolno używać elektronarzędzia z uszkodzonym 
robocze, obracające się z szybszą niż dopuszczalna prędkością, może się przewodem. Nie należy dotykać uszkodzonego przewodu; w 
złamać, a jego części odprysnąć. przypadku uszkodzenia przewodu podczas pracy, należy 

wyciągnąć wtyczkę z gniazda. Uszkodzone przewody podwyższają i) Frezy i inne narzędzia robocze muszą dokładnie pasować do 
ryzyko porażenia prądem.uchw ytu narzędziowego (zacisku) użytkowanego 

elektronarzędzia. Narzędzia robocze, nie dopasowane do uchwytu u) Nigdy nie wolno odkładać elektronarzędzia przed całkowi-
narzędziowego elektronarzędzia, obracają się nierównomiernie, silnie tym zatrzymaniem się narzędzia roboczego. Obracające się 
wibrują i mogą spowodować utratę kontroli nad elektronarzędziem. narzędzie może wejść w kontakt z powierzchnią, na którą jest odłożone, 

przez co można stracić kontrolę nad elektronarzędziem.j) Nie należy używać tępych lub uszkodzonych narzędzi 
frezarskich. Tępe lub uszkodzone frezy powodują podwyższone v) Nie wolno przenosić elektronarzędzia, znajdującego się w 
tarcie, mogą się zablokować, a także są przyczyną niewyważenia. Jest ruchu. Przypadkowy kontakt ubrania z obracającym się narzędziem 
to wyjątkowo niebezpieczne i mogłoby dojść do poważnego wypadku, roboczym może spowodować jego wciągnięcie i przyciągnięcie 
który spowodowałby zranienie operatora i/lub osób, będących w narzędzia roboczego do ciała operatora.
pobliżu, jak też uszkodzenie maszyny. w) Elektronarzędzie, wyposażenie dodatkowe, końcówki 

k) Podczas szlifowania nie należy używać okładzin ściernych o narzędzia itp. należy wykorzystywać zgodnie z podanymi 
zbyt dużych rozmiarach. Podczas wybierania okładzin instrukcjami oraz w sposób określony dla danego rodzaju 
ściernych należy przestrzegać zaleceń producenta. Okładziny elektronarzędzia, uwzględniając warunki pracy oraz pracę 
ścierne, które wystają poza wałek szlifierski, mogą spowodować jaką należy wykonać. 
obrażenia oraz doprowadzić do zablokowania, rozerwania okładziny 
ściernej lub do odrzutu.

l) Elektronarzędzie należy trzymać podczas pracy mocno w 
obydwu rękach i zapewnić bezpieczną pozycję pracy. 
Elektronarzędzie prowadzone oburącz jest bezpieczniejsze.

m) Materiał przeznaczony do obróbki należy zamocować na 
stabilnym podłożu i zabezpieczyć przed przesunięciem za 
pomocą zacisków lub w inny sposób. Jeżeli obrabiany element 
przytrzymywany jest ręką lub przyciskany do ciała, pozostaje on 
niestabilny, co może skutkować utratą kontroli nad nim.

n) Nie wolno kłaść przedmiotów obrabianych na twarde 
powierzchnie, takie jak beton, kamień, itp. Wystające 
narzędzie tnące może spowodować odrzut maszyny. 

o) Elektronarzędzie uruchomić przed zetknięciem frezu z 
materiałem. W przeciwnym wypadku istnieje niebezpieczeństwo 
odrzutu, gdy użyte narzędzie zablokuje się w obrabianym przedmiocie.

p) Nie należy dotykać obracającego się frezu ani zbliżać rąk w 
pole jego zasięgu. Drugą ręką należy trzymać obudowę 
silnika. Prowadzenie urządzenia oburącz zmniejsza ryzyko 
skaleczenia rąk przez narzędzie robocze.

q) Trzymać elektronarzędzie za izolowane powierzchnie 
rękojeści podczas wykonywania prac, przy których frez 
mógłby natrafić na ukryte przewody elektryczne lub na 
własny przewód sieciowy. Kontakt z przewodem sieci zasilającej 
może spowodować przekazanie napięcia na części metalowe 
urządzenia, co mogłoby spowodować porażenie prądem elektrycznym.

r) Należy używać odpowiednich przyrządów poszukiwawczych 
w celu lokalizacji ukrytych przewodów zasilających lub 
poprosić o pomoc zakłady miejskie. Kontakt z przewodami 
znajdującymi się pod napięciem może doprowadzić do powstania 
pożaru lub porażenia elektrycznego. Uszkodzenie przewodu gazowego 
może doprowadzić do wybuchu. Wniknięcie do przewodu 
wodociągowego powoduje szkody rzeczowe lub może spowodować 
porażenie elektryczne.

Użycie elektronarzędzia do innych prac niż 
przewidziane może być niebezpieczne.

PRZEZNACZENIE  URZĄDZENIA: 
Frezarka wielofunkcyjna jest uniwersalnym, kompaktowym i lekkim 
narzędziem, przeznaczonym do wykonywania cięć spiralnych w 
drewnie, plastiku, włóknie szklanym, laminacie, cienkich blachach, 
suchych okładzinach tynkowych, płytach pilśniowych i płytach ściennych 
za pomocą uniwersalnej węglikowej końcówki do cięcia. 
Może być również wykorzystywana do szlifowania drewna i włókna 
szklanego, usuwania rdzy z powierzchni metalowych, ścinania 
powierzchni gumowych (przy użyciu trzpienia do szlifowania i taśm 
szlifierskich o różnej granulacji) oraz frezowania (przy użyciu frezów o 
średnicy trzpienia 4,7-4,8 mm).
Urządzenie nie jest przeznaczone do zastosowania zawodowe-
go, rzemieślniczego lub przemysłowego. Umowa gwarancyjna 
nie obowiązuje, gdy urządzenie było stosowane w zakładach 
rzemieślniczych, przemysłowych lub do podobnych działalności.
Każde użycie frezarki niezgodne z przeznaczeniem podanym wyżej jest 
zabronione i powoduje utratę gwarancji oraz brak odpowiedzialności 
producenta za powstałe w wyniku tego szkody.
Jakiekolwiek modyfikacje urządzenia dokonane przez użytkownika 
zwalniają producenta z odpowiedzialności za uszkodzenia i szkody 
wyrządzone użytkownikowi i otoczeniu.
Poprawne użytkowanie elektronarzędzia dotyczy także konserwacji, 
składowania, transportu i napraw.
Elektronarzędzie może być naprawiane wyłącznie w punktach 
serwisowych wyznaczonych przez producenta. Urządzenia zasilane z 
sieci powinny być naprawiane tylko przez osoby uprawnione.

RYZYKO RESZTKOWE:
Pomimo zgodnego z przeznaczeniem stosowania nie można całkowicie 
wyeliminować określonych czynników ryzyka resztkowego. Ze względu 
na konstrukcję i budowę maszyny mogą wystąpić następujące 
niebezpieczeństwa:
- Pochwycenie i wplątanie odzieży lub włosów w ruchome części;
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- Obrażenia ciała przez dotknięcie obracającego się narzędzia;
- Oparzenie przy wymianie narzędzia roboczego (niektóre narzędzia 

mogą nagrzewać się podczas pracy, w celu uniknięcia poparzenia 
należy stosować rękawice ochronne);

- Pęknięcie/złamanie się narzędzia roboczego;
- Uszkodzenie słuchu w przypadku długotrwałej pracy bez 

ochraniaczy;
- Uszkodzenie wzroku i twarzy przez odpryskujące elementy 

obrabianego materiału;
- Odrzucenie przedmiotu obrabianego lub części przedmiotu 

obrabianego.
- Skutki zdrowotne wynikające z drgań kończyn górnych, jeśli 

urządzenie jest używane przez dłuższy okres czasu lub nie jest 
prawidłowo prowadzone i utrzymywane.

wielofunkcyjna
Frez do zarysów płaskich 
Uniwersalna węglikowa końcówka do cięcia

Taśmy szlifierskie 
Prowadnica krawędziowa/kręgowa
Szpic cyrkla
Klucz widełkowy
Króciec do odsysania pyłu Podany poziom drgań jest reprezentatywny dla podstawowych 

zastosowań elektronarzędzia. Jeżeli elektronarzędzie użyte zostanie do 
Instrukcja obsługi -1szt. innych zastosowań lub z innymi narzędziami roboczymi, a także jeśli nie 

będzie wystarczająco konserwowane, poziom wibracji może odbiegać ź   Karta gwarancyjna -1szt.
od podanego.

ELEMENTY  URZĄDZENIA (patrz rys.A): Podane powyżej przyczyny mogą spowodować podwyższenie ekspozycji 
na wibracje podczas całego czasu pracy. Należy wprowadzić dodatkowe 
środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę operatora przed 

Przycisk odblokowujący rękojeść skutkami ekspozycji na wibracje, np.: konserwacja elektronarzędzia i 
Rękojeść regulowana narzędzi roboczych, ustalenie kolejności operacji roboczych.

3. Pokrętło sterowania prędkością obrotową  
4. Przewód zasilający
5. Włącznik/wyłącznik
6. Blokada włącznika 
7. Śruba skrzydełkowa do ustawienia głębokości frezowania 
8. Kolumna ślizgowa
9. Dysza wylotowa 

10. Stopa oporowa 
11. Nakrętka zaciskowa
12. Oprawka
13. Śruby mocujące prowadnicę równoległą 

elementy urządzenia 14. Przycisk blokady wrzeciona
15. Prowadnica krawędziowa/kręgowa MONTAŻ :
16. Klucz widełkowy UWAGA! 
17. Trzpień do szlifowania Przed wszystkimi pracami przy elektronarzędziu należy 

wyciągnąć wtyczkę z gniazda.18. Frez do zarysów płaskich
19. Uniwersalna węglikowa końcówka do cięcia n  Instalowanie końcówek roboczych (patrz rys. B)
20. Taśma szlifierska 
21. Szpic cyrkla
22. Króciec do podłączenia odkurzacza 

KOMPLETACJA:
Frezarka   - 1 szt.

 - 8 szt. (p40, 60, 80, 100, 120, 180, 220, 240)
  - 1 szt. 

DANE TECHNICZNE:

* Oprawka nadaje się również do standardowych frezów o średnicy 
4,8 mm.

n  Informacja na temat hałasu i wibracji
Pomiarów HAŁASU/WIBRACJI dokonano zgodnie z normą EN 60745. 
Poziom ciśnienia akustycznego (LpA) narzędzia wynosi 75 dB(A) zaś 
poziom mocy akustycznej (LwA) – 86 dB(A). Tolerancja pomiaru ź
KpA/KwA=3dB(A).  ź - 1 szt.
UWAGA! Stosować środki ochrony słuchu!ź   - 2 szt.
Poziom wibracji wynosi:ź

2
ź  frezowanie w drewnie – 6,6 m/s  ź

2
ź  wiercenie – 2,7 m/s  ź

2
ź   - 1 szt. ź  szlifowanie – 1,8 m/s  

2ź  - 1 szt.  Tolerancja pomiaru  K=1,5 m/s .
ź  - 1 szt.

ź

  

1.  
2. 

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRACY:
1. Upewnić się, że źródło zasilania ma parametry odpowiadające 

parametrom frezarki podanym na tabliczce znamionowej.
2. W przypadku pracy z przedłużaczem należy upewnić się, że 

parametry przedłużacza, przekroje przewodów, odpowiadają 
parametrom frezarki. Zaleca się stosowanie jak najkrótszych 
przedłużaczy o prądzie znamionowym nie mniejszym niż 5 A.  
Przedłużacz powinien być całkowicie rozwinięty.

3. Przed rozpoczęciem ustawień na urządzeniu zawsze wyciągać 
wtyczkę z gniazdka.

4. Przed uruchomieniem należy odpowiednio zamontować wszystkie 
.

UWAGA! Z narzędziami frezarskimi należy obchodzić się 
ostrożnie – istnieje ryzyko skaleczenia. Do mocowania i 
wymiany frezu zaleca się użycie rękawic ochronnych.

  - 1 szt.

ź Szczotki węglowe  - 2 szt.

Trzpień do szlifowania

Numeracja elementów urządzenia odnosi się do przedstawienia 
graficznego umieszczonego na stronach 2-4 instrukcji obsługi:

Napięcie                znamionowe                                             230 V    
Częstotliwość                                                 50 Hz  znamionowa   
Moc znamionowa                                                                    150 W               
Prędkość obrotowa    8500-                                                  25000/min

Średnica oprawki*                                                       4,7 mm          
Klasa ochronności        /                                                              II
Masa                                                                                            1,1 кg

Skok korpusu frezarki                                                            35 mm
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Używaj tylko końcówek roboczych o średnicy trzpienia 4,7-4,8 mm. stosować system odsysania pyłu dostosowany do rodzaju obrabianego 
materiału, dbać o dobrą wentylację stanowiska pracy i zakładać maskę 
przeciwpyłową z pochłaniaczem klasy P2. Należy unikać gromadzenia się UWAGA! Frezy należy chronić przed upadkiem i udarami.
pyłu na stanowisku pracy. Pyły mogą się z łatwością zapalić.Trzpień do szlifowania 
Urządzenie jest wyposażone w dyszę wylotowa (9), do której należy szlifowania drewna, włókna szklanego, 
włożyć króciec do podłączenia odkurzacza (22). usuwania rdzy z powierzchni metalowych, ścinania powierzchni 

gumowych. Do króćca (22) można podłączyć odkurzacz przemysłowy, dostosowany 
do rodzaju obrabianego materiału. Zewnętrzna średnica przyłącza Średnica trzpienia 4,8 mm
króćca  wynosi około 40 mm, a średnica wewnętrzna około 35 mm. W Średnica robocza 13 mm
celu zwiększenia wytrzymałości połączenia można owinąć złączę taśmą 
klejącą.
Aby zagwarantować optymalną wydajność odsysania, należy regularnie 
czyścić króciec (22) i dyszę wylotowa (9).

n  Ustawienie rękojeści (patrz rys. F, G)
Rękojeść frezarki można ustawić w trzech różnych pozycjach. 
Aby zmienić pozycję rękojeści (2) należy wcisnąć przycisk odblokowujący 
rękojeść (1) i podnieść rękojeść do góry na wybraną pozycję (rys.G -E). 
Do standardowych prac wykonywanych na płaskiej powierzchni zaleca 

osię ustawienie rękojeści w pozycji 90 (rys.F).
Przestrzegaj poniższych wskazówek podczas wymiany narzędzi UWAGA! Przed włączeniem urządzenia należy upewnić się , 
frezarskich. że po zmianie pozycji rękojeści przycisk odblokowujący 
1. Umieść frezarkę na płaskim, przyczepnym podłożu. zatrzasnął się, blokując rękojeść maszyny. 
2. Wybierz odpowiednią końcówkę roboczą. rękojeść 

regulowana została bezpiecznie zablokowana w 3. Wciśnij przycisk blokady wrzeciona (14) i przytrzymaj w tej pozycji. W 
wybranej pozycji. Praca z niezabezpieczoną prawid-razie potrzeby należy pokręcić ręką wrzeciono, aż zaskoczy blokada. 

łowo rękojeścią może spowodować nieoczekiwane zmiany 4. Poluzuj nakrętkę zaciskową (11) za pomocą dołączonego klucza 
pozycji i przyczynić się do powstania obrażeń ciała.widełkowego (16) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek 

zegara.
wybraną końcówkę roboczą (na przykład trzpień do 

n  Włączanie/wyłączanie 
szlifowania (17)) 

Przed uruchomieniem urządzenia należy nastawić głębokość 
frezowania, zgodnie z rozdziałem „Ustawianie głębokości 

zgodnie z ruchem wskazówek zegara
frezowania“.
1.  Aby włączyć elektronarzędzie należy nacisnąć włącznik/wyłącznik 

(5) i przytrzymać go w tej pozycji 
n  Ustawienie głębokości frezowania (patrz rys. C)

włącznik/wyłącznik 
(5)

Aby ustawić pożądaną głębokość frezowania, należy 3. Aby wyłączyć elektronarzędzie, należy zwolnić włącznik/wyłącznik 
poluzować śrubę skrzydełkową (7) w kierunku przeciwnym do ruchu (5), lub gdy jest on unieruchomiony przyciskiem blokady (6), nacisnąć 
wskazówek zegara. Następnie przesunąć stopę oporową (10) na go krótko i następnie zwolnić.
wybraną głębokość cięcia ( w przypadku cięcia na wylot głębokość 

n Regulacja liczby obrotów powinna być większa o około 3,2 mm w porównaniu z grubością 
Za pomocą pokrętła sterowania prędkością obrotową (3) można dokonać materiału) i ponownie dokręcić śrubę skrzydełkową (7) zgodnie z 
regulacji prędkości obrotowej (także w czasie biegu) w zakresie od 8500 ruchem wskazówek zegara. 

-1do 25000 min . Można wybrać z 6 różnych pozycji przełącznika. Liczba Maksymalna zalecana głębokość frezowania podczas cięcia drewna 
obrotów w różnych pozycjach przełącznika są następujące:wynosi 13 mm. Podczas używania taśm szlifierskich i frezów zaleca się 

-1
ź Pozycja pokrętła 1: ok. 8500 min  (minimalna liczba obrotów)wykonywanie częstszych, ale mniej agresywnych przejść przez materiał, 

-1
ź Pozycja pokrętła 2: ok. 11250 minco pozwoli przedłużyć żywotność narzędzia i osprzętu.

-1
ź Pozycja pokrętła 3: ok. 14000 minn Montaż króćca do podłączenia odkurzacza  (patrz rys. D)

-1
ź Pozycja pokrętła 4: ok. 19500 minOSTRZEŻENIE! Niektóre rodzaje pyłów drzewnych, np. 

-1
ź Pozycja pokrętła 5: ok. 22250 mindębiny lub buczyny, mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i 

-1uważane są za rakotwórcze, szczególnie w połączeniu z ź Pozycja pokrętła 6: ok. 25 000 min  (maksymalna liczba obrotów)
substancjami do obróbki drewna (chromiany, impregnaty do drewna). Aby Odpowiednia liczba obrotów zależna jest od obrabianego materiału i 
zapewnić bezpieczeństwo i czystość w miejscu pracy, należy zawsze końcówki roboczej, określić ją można jedynie drogą prób. 

Zminimalizuje to możliwość bicia i drgania frezów.

(17) – służy do założenia taśmy szlifierskiej 
(20) o odpowiedniej granulacji i 

ź  –  4,7-
ź   –  
Prosty frez do zarysów płaskich (HSS) (18) – jest przeznaczony do 
frezowania zarysów płaskich i inkrustacji drewna i innych miękkich 
materiałów. 
ź Średnica trzpienia  –  4,8 mm 
ź Średnica robocza  –  6,5 mm
Uniwersalne węglikowe końcówki do cięcia (19) – są przeznaczone 
do cięcia drewna, suchego tynku, plastiku, włókna szklanego, laminatu i 
blachy. 
ź Średnica trzpienia  –  4,8 mm 
ź Średnica robocza  – 3,2 mm

OSTRZEŻENIE! Należy upewnić się, że 

PRACA:
5. Wprowadź (patrz rys. H)

 w oprawkę na głębokość co najmniej 20 mm.
6. Przytrzymaj blokadę wrzeciona wciśniętą i porządnie dokręć kluczem 

nakrętkę dociskową .
7. Przed uruchomieniem frezarki upewnij się, że końcówka robocza jest 

poprawnie zamontowana i swobodnie się obraca. 
.

2. Aby zablokować włącznik w pozycji włączony dla pracy ciągłej, 
UWAGA! Ustawianie głębokości frezowania dozwolone jest należy wcisnąć blokadę włącznika (6) i zwolnić 
tylko przy wyłączonym elektronarzędziu. .

(patrz rys. I)

4,7-

4,7-

E, 
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Podwyższanie liczby obrotów: 6. Pozwolić na osiągnięcie pełnej prędkości przez urządzenie. Następnie 
powoli zagłębić frez w punkt wejściowy, aż stopa oporowa nie ułoży się Pokrętło sterowania prędkością obrotową  (3) obracaj do przodu.
płasko na powierzchni obrabianej.Zmniejszanie liczby obrotów:

UWAGA!  Podczas wycięcia kawałków materiału z Pokrętło sterowania prędkością obrotową  (3) obracaj do tyłu.
powierzchni pionowych (np. w ścianach z płyt gipsowo-

n Kierunek frezowania i proces cięcia kartonowych) należy unikać cięcia kończącego się na dole 
Wrzeciono  frezarki obraca się w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek otworu. Jeżeli to możliwe, cięcie należy rozpoczynać i kończyć na górze, 
zegara patrząc z góry. Aby uzyskać jak najlepszą kontrolę i jakość cięcia, dzięki czemu wycinek nie wypadnie na obracającą się końcówkę roboczą. 
należy przesuwać narzędzie po obrabianym materiale tak, aby frez miał  7. Mocno trzymając urządzenie wykonać frezowanie wzdłuż, 
tendencje do samoczynnego zagłębiania się w materiale. Nieprawidłowy zaznaczonego przebiegu cięcia,  wymuszając równomierny posuw.
kierunek posuwu może spowodować, że frez będzie usiłował wspiąć się 

 8. Po zakończeniu obróbki wyłączyć elektronarzędzie i poczekać, aż frez po materiale.
całkowicie się zatrzyma. Następnie ostrożnie wyjąć końcówkę roboczą 

UWAGA! Kierunek frezowania musi być stale przeciwny do z materiału obrabianego i odłożyć frezarkę.
kierunku obrotów frezu (frezowanie przeciwbieżne). Przy 
frezowaniu zgodnym z kierunkiem obrotów frezu (frezowanie KRAWĘDZIOWEJ/KRĘGOWEJ:

współbieżne), frezarka może być wyrwana z rąk osoby obsługującej. n krawędziowa 
Prawidłowy kierunek posuwu narzędzia pokazano na rysunku J. Jeżeli 
cięcie wykonywane jest naokoło krawędzi materiału, należy przesuwać 
narzędzie przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek zegara. Jeżeli 
frezowanie odbywa się w środku powierzchni jak pokazano na rysunku, mocujące prowadnicę równoległą (13) i wsuń pręt 
należy przesuwać narzędzie zgodnie z ruchem wskazówek zegara. prowadnicy (15) w otwory uchwytów znajdujących się w stopie 

UWAGA: Kierunek posuwu jest wyjątkowo ważny podczas oporowej
używania frezu prowadzącego i wykonywania frezowania 
odręcznego na krawędzi materiału obrabianego.

Szybkość posuwu: 
Ważne jest, aby obrabiać przedmiot z właściwym posuwem. Zalecamy, 
przed obrabianiem przedmiotu wykonać kilka frezowań próbnych na 

n  odłamkach materiału. W ten sposób da się bardzo łatwo znaleźć najlepszą 
prędkość pracy.
Frezarkę należy posuwać z umiarkowaną szybkością. Miękkie materiały 
wymagają szybszej prędkości posuwu niż materiały twarde. 
Silnik frezarki może gasnąć, jeżeli będzie niewłaściwie używany lub 
przeciążony. Aby uniknąć możliwych uszkodzeń narzędzia, należy 
zmniejszyć szybkość posuwu. 
Zbyt niski posuw:
Frez może się zbyt mocno nagrzać. W przypadku obrabiania łatwopalnego 
materiału, jak np. drewno, obrabiany przedmiot może się zapalić.

szpic cyrkla Zbyt wysoki posuw:
(21) był skierowany w dół . Wprowadź szpic cyrkla w Frez może zostać uszkodzony, a jakość frezowania będzie niska – materiał 
wykonany otwór w środku kręgu (21) i ustaw odpowiednią odległość pozostanie nieobrobiony i nierówny. 
frezarki od szpica, aby uzyskać wybraną średnice kręgu ( . 

n Frezowanie próbne
Przed rozpoczęciem faktycznej obróbki materiału należy wykonać kilka 
cięć próbnych na odłamku obrabianego materiału. Ćwiczenia pozwolą 
zdobyć praktykę w wykonywaniu czystych i profesjonalnych cięć.

UWAGA! Jeżeli waga obrabianego materiału nie wystarczy 
do jego unieruchomienia, należy go przymocować do płaskiej Masz yna w zasadzie nie w ymaga specjalnych zabiegów 
powierzchni. konserwacyjnych, jednak w celu zapewnienia ciągłej, bezawaryjnej 

1.   Zaznaczyć punkt wejściowy i przebieg cięcia na materiale obrabianym. pracy niezbędne jest jej regularne czyszczenie.
2. Zamontować odpowiednią końcówkę roboczą zgodnie z rozdziałem UWAGA! Przed rozpoczęciem prac konserwacyjnych wyłącz 

„Instalowanie końcówek roboczych“. frezarkę i wyjmij wtyczkę kabla z gniazda sieciowego.
3. Nastawić pożądaną głębokość frezowania, zgodnie z rozdziałem Po pracy zaleca się przedmuchanie sprężonym powietrzem 

„Ustawianie głębokości frezowania“. (o ciśnieniu nie większym niż 0,3 MPa) otworów wentylacyjnych i 
4. Ustawić liczbę obrotów zgodnie z punktem „Regulacja liczby uchwytu narzędziowego. Zapobiegnie to uszkodzeniom łożysk, usunie 

obrotów“ . pył blokujący dopływ powietrza chłodzącego silnik. 
5. Trzymając mocno uruchomić elektronarzędzie. UWAGA! Podczas przedmuchania zakładaj okulary ochronne. 

UŻYWANIE PROWADNICY 
Prowadnica (patrz rys. K)

Prowadnica krawędziowa używana jest do cięcia równoległego do 
krawędzi materiału. Można ją zamontować na dowolnej stronie stopy 
oporowej i używać do cięcia z lewej lub prawej strony materiału.
1. Odkręć śruby 

. 
2. Ustaw narzędzie w wybranej odległości od krawędzi materiału i 

zablokuj ustawienie dokręcając śruby mocujące(13). 
3. Podłącz wtyczkę narzędzia do gniazdka elektrycznego, trzymaj 

mocno narzędzie, następnie włącz je i powoli wykonaj cięcie.

Wycinanie okręgów o dużych średnicach (do 36 cm)
1. Na materiale obrabianym odrysuj krąg i zaznacz jego środek. W 

zaznaczonym środku wywierć otwór.  
2. Używając narzędzia, wykonaj pierwsze nacięcie wgłębne na krawędzi 

zaznaczonego kręgu, następnie wyłącz narzędzie i odłącz je od źródła 
zasilania.
UWAGA! Aby wyciąć otwór – cięcie należy przeprowadzić po 
wewnętrznej krawędzi kręgu.
Aby wyciąć koło lub dysk – cięcie należy przeprowadzić po 
zewnętrznej krawędzi kręgu.

3. Zamontuj prowadnicę (15) w stopie oporowej tak, żeby 
(patrz rys. L)

patrz rys. M)
Zablokuj  ustawienie dokręcając śruby mocujące(13). 

4. Podłącz wtyczkę narzędzia do gniazdka elektrycznego, trzymaj 
mocno narzędzie, następnie włącz je i powoli wykonaj cięcie kręgowe.

KONSERWACJA:
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Zewnętrzne plastikowe części mogą być oczyszczone za pomocą wilgotnej 
tkaniny i delikatnego czyszczącego środka. Uważaj, aby woda nie dostała 
się do środka urządzenia.
UWAGA: NIGDY nie należy wykorzystywać  środków  rozpuszczających.
Należy od czasu do czasu smarować kolumny ślizgowe.

PRZECHOWYWANIE:

TRANSPORT:

n   Przegląd końcówek roboczych
Dłuższą żywotność i wydajność maszyny można osiągnąć dbając o to, 
aby końcówki robocze zawsze były ostre i niezużyte. 
Używanie zużytych końcówek roboczych znacznie obniża wydajność 
urządzenia i może być przyczyną uszkodzenia. Jeśli stwierdzą się oznaki 
zużycia należy niezwłocznie wymienić końcówkę.
Do wymiany polecamy oryginalne akcesoria marki TRYTON:
EATFW01 - zestaw tnąco-frezujący - 4 sztuki (2 wiertła, 2 frezy);
EATFW02 - zestaw szlifujący (rolki p40/60/80/100/120/180/220/240 + 
trzpień do szlifowania) - 24 sztuki (po 3 każdej);
EATFW03 - zestaw szlifujący (rolki p40/60/80/100) - 20 sztuk (po 5 
każdej);
EATFW04 - zestaw szlifujący (rolki p120/180/220/240) - 20 sztuk (po 5 
każdej).

Maszynę należy przechowywać w miejscu, niedostępnym dla dzieci, 
utrzymywać w stanie czystości, chronić przed wilgocią i zapyleniem. OCHRONA ŚRODOWISKA:
Warunki przechowywania powinny wykluczać możliwość uszkodzeń UWAGA: Przedstawiony symbol oznacza zakaz umieszczania 
mechanicznych oraz wpływ czynników atmosferycznych. zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami (z zagrożeniem 

karą grzywny). Składniki niebezpieczne znajdujące się w 
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym wpływają negatyw-

Urządzenie transportować i składować w kufrze transportowym, nie na środowisko naturalne i zdrowie ludzi. 
chroniącym przed wilgocią, wnikaniem pyłu i drobnych obiektów. 

Gospodarstwo domowe powinno przyczyniać się do odzysku i Zwłaszcza należy zabezpieczyć otwory wentylacyjne – drobne 
ponownego użycia (recyklingu) zużytego sprzętu. W Polsce i w Europie 

elementy, które dostaną się wewnątrz obudowy urządzenia mogą tworzony jest lub już istnieje system zbierania zużytego sprzętu, w 
uszkodzić silnik . ramach którego wszystkie punkty sprzedaży ww. sprzętu mają 

obowiązek przyjmować zużyty sprzęt. Ponadto istnieją punkty zbiórki TYPOWE PROBLEMY I ICH ROZWIĄZANIE:
ww. sprzętu.Urządzenie nie działa:

– sprawdzić czy przewód zasilający jest prawidłowo podłączony oraz PRODUCENT: 
skontrolować bezpieczniki; PROFIX Sp. z o.o.  

– ul. Marywilska 34,  
03-228 Warszawa
Niniejsze urządzenie jest zgodne z normami krajowymi i europejskimi, 
oraz z wytycznymi bezpieczeństwa.
UWAGA! Wszelkie naprawy muszą być przeprowadzane przez 
wykwalifikowany personel, używając oryginalnych części zamiennych.

naklejkach informacyjnych.

jeżeli elektronarzędzie nadal nie działa, pomimo że jest zasilane 
napięciem, należy je wysłać do serwisu naprawczego na  adres podany 
w karcie gwarancyjnej. NIE NALEŻY SAMODZIELNIE OTWIERAĆ 
NARZĘDZIA.

PIKTOGRAMY:
Objaśnienia ikonek znajdujących się na tabliczce znamionowej i 

 «Zawsze stosować okulary ochronne»

«Stosować środki ochrony słuchu»

«Przed uruchomieniem przeczytać instrukcję  
obsługi»

«Stosować maskę »przeciwpyłową

«Urządzenie zgodne z WE»

«Urządzenie II klasy ochronności z izolacją 
podwójną»

 Polityka firmy PROFIX jest polityką stałego udoskonalania swoich produktów i dlatego firma rezerwuje sobie prawo 
zmiany specyfikacji wyrobu bez uprzedniego zawiadamiania. Obrazki, podane w instrukcji obsługi, są przykładowe i mogą 
się nieznacznie różnić od rzeczywistego wyglądu zakupionego urządzenia.
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DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

 
 

PRODUCENT

PROFIX Sp. z o.o. ul. Marywilska 34, 03-228 Warszawa

 

Osoba upoważniona do przygotowania dokumentacji technicznej:

Mariusz Rotuski, Centrum Dystrybucyjno-Handlowe PROFIX, ul. Dobra 3, Łomna Las, 05-152 Czosnów

 

Niniejszym potwierdzamy, że produkt(y):
Frezarka wielofunkcyjna

TRYTON

 

TFW150K

 

WTK-MT150-01

 

230 V;  50 Hz;  150 W;  no: 8500 –

 

25000/min;  

 

ø 4,7 mm

 
 

spełnia(ją) wymagania określone w dyrektywach Parlamentu Europejskiego i Rady:

 

2006/42/WE z dnia 17 maja 2006 r w sprawie maszyn, zmieniającej dyrektywę 95/16/WE (Dz. Urz. UE L 157 z 09.06.2006, str. 24 z późn. zm.);
2004/108/WE z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej oraz 
uchylająca dyrektywę 89/336/EWG (Dz.U. L 390 z 31.12.2004, str. 24—37 z późn. zm.);
2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. L 174

 

z 1.7.2011, str. 88);

oraz został(y) wyprodukowany(e) zgodnie z normą(ami):

EN 60745-1:2009+A11:2010 EN 60745-2-4:2009+A11:2011EN 60745-2-17:2010
EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011 EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008 EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009 EN 61000-3-3:2008

Mariusz Rotuski

Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.


