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Przed użyciem uważnie przeczytaj niniejszą instrukcję. 

 

 

OGÓLNE OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 

Uwaga! Uważnie przeczytaj niniejszą instrukcję. Niezastosowanie się do wszystkich ostrzeżeń i 

instrukcji obsługi może spowodować porażenie prądem, pożar i/lub poważne obrażenia ciała. 

1. Bezpieczeństwo miejsca pracy 

1) Utrzymuj miejsce pracy w czystości i dobrze oświetlone. Nieporządek i zbyt mała ilość światła w miejscu pracy 

sprzyjają wypadkom. 

2) Nie używaj narzędzia w atmosferach łatwopalnych i wybuchowych. Iskry wytwarzane przez urządzenie mogą 

spowodować pożar lub eksplozję.  

3) Dopilnuj, aby dzieci i osoby postronne przebywały z dala od urządzenia, podczas gdy jest ono użytkowane. 

Rozproszenie uwagi powoduje utratę kontroli nad urządzeniem.  

 

2. Bezpieczeństwo elektryczne 

1) Wtyczki elektronarzędzia muszą być dopasowane do gniazda zasalania. Nigdy nie modyfikuj wtyczki w żaden 

sposób. Używanie niezmodyfikowanych wtyczek i prawidłowo dopasowanych gniazd zmniejsza ryzyko porażenia 

prądem. 



 
2) Nie wystawiaj elektronarzędzia na działanie deszczu i nie przechowuj go ani nie używaj w mokrych miejscach. 

Dostanie się wody do elektronarzędzia zwiększa ryzyko porażenia prądem. 

3) Nie używaj przewodu zasilającego w sposób niewłaściwy. Nigdy nie używaj przewodu do przenoszenia lub 

ciągnięcia elektronarzędzia. Nie ciągnij za przewód, aby odłączyć wtyczkę od gniazda zasilania. Trzymaj przewód 

zasilający z dala od źródeł ciepła, oleju, ostrych krawędzi lub ruchomych części. Uszkodzone lub splątane przewody 

zwiększają ryzyko porażenia prądem. 

4) Podczas użytkowania elektronarzędzia na zewnątrz, należy używać przedłużacza przeznaczonego do użytku na 

zewnątrz, aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem. 

 

3. Bezpieczeństwo osobiste 

1) Zachowaj czujność! Obserwuj, co robisz i bądź trzeźwy podczas obsługi elektronarzędzia. Nie używaj 

elektronarzędzia, gdy jesteś zmęczony lub pod wpływem narkotyków, alkoholu czy leków. Chwila nieuwagi podczas 

obsługi elektronarzędzia może spowodować poważne obrażenia ciała.  

2) Używaj środków ochrony osobistej. Zawsze noś gogle i maskę. Używanie środków ochrony, takich jak maska 

przeciwpyłowa, antypoślizgowe obuwie ochronne, kask lub ochrona słuchu redukują uszczerbki na zdrowiu. Środki 

ochrony powinny być odpowiednie do warunków pracy. 

3) Zapobiegaj niezamierzonemu uruchomieniu elektronarzędzia. Przed podłączeniem narzędzia do źródła zasilania 

i/lub akumulatora upewnij się, że włącznik jest w pozycji wyłączonej. Przenoszenie elektronarzędzi z palcem na 

włączniku i wtyczką podłączoną do gniazda zasilania może spowodować wypadek. 

4) Przed podłączeniem elektronarzędzia do zasilania usuń wszystkie zbędne przedmioty z przestrzeni wokół 

narzędzia i z miejsca pracy. Części i przedmioty rozrzucone wokół maszyny mogą powodować wypadki skutkujące 

obrażeniami ciała. 

5) Zawsze zwracaj uwagę na stabilne oparcie stóp i równowagę ciała, ponieważ dają one możliwość skontrolowania 

maszyny w razie wypadku.  

6) Noś właściwą odzież. Nie noś luźnej odzieży ani biżuterii. Pilnuj, aby twoje włosy, odzież i rękawice nie znajdowały 

się w pobliżu ruchomych części narzędzia. Luźne ubrania, biżuteria lub długie włosy mogą prowadzić do wypadków 

skutkujących obrażeniami ciała. 

7) Przed uruchomieniem urządzenia należy prawidłowo zamontować wąż odprowadzający i worek pyłowy. 

 

4. Środki ostrożności 

1) Nie używaj maszyny w sposób niewłaściwy. 

2) Jeśli wyłącznik zasilania nie działa prawidłowo, nie używaj urządzenia. Narzędzie z uszkodzonym wyłącznikiem 

zasilania jest niebezpieczne i wymaga naprawy.  

3) Przed regulacją lub naprawą urządzenia odłącz przewód zasilania. 

4) Trzymaj urządzenie poza zasięgiem dzieci. Osoby, które nie są zaznajomione z narzędziem lub mają niewielką 

wiedzę na temat instrukcji obsługi, nigdy nie powinny obsługiwać narzędzia. Maszyna jest niebezpieczna dla osób 

nieprzeszkolonych. 

5) Przeprowadzaj konserwację narzędzia. Sprawdzaj, czy ruchome części są dobrze wyregulowane lub zablokowane. 

Sprawdzaj części i wszystkie warunki, które mogą mieć wpływ na pracę narzędzia. Wszelkie uszkodzenia powinny 

być naprawione przed uruchomieniem narzędzia. Wiele wypadków jest spowodowanych wadami urządzeń. 

6) Podczas obsługi narzędzia koniecznie uwzględnij warunki pracy i projekt oraz postępuj zgodnie z instrukcją obsługi. 

Używanie narzędzia do niewłaściwych czynności może prowadzić do zagrożeń. 

 

 



 
5. Serwis i konserwacja 

Aby zapewnić bezpieczeństwo narzędzia, oddaj elektronarzędzie do profesjonalnego serwisu i używaj takich samych 

akcesoriów do konserwacji.  

 

SZCZEGÓŁOWE OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 

1) To jest szlifierka do gładzi. Nie wymaga użycia urządzenia do czyszczenia pyłu. 

2) Przed uruchomieniem urządzenia należy prawidłowo zamontować wąż odprowadzający i worek pyłowy. 

3) Używaj narzędzia wyłącznie do szlifowania suchych powierzchni. Woda na mokrej ścianie może doprowadzić do 

porażenia prądem podczas szlifowania. 

4) Regularnie usuwaj pył z węża i worka pyłowego, aby zapewnić prawidłowe odsysanie pyłu i właściwe działanie 

szlifierki. 

5) Podczas pracy utrzymuj ciało w równowadze.  

6) Nie dotykaj talerza szlifierskiego. 

7) Narzędzie jest przeznaczone wyłącznie do szlifowania suchego tynku lub regipsu. Używanie narzędzia niezgodnie 

z instrukcją może skutkować poważnymi obrażeniami ciała.  

8) Nie używaj części lub końcówek, które nie są dostarczane lub zalecane przez producenta. W przeciwnym razie nie 

można zagwarantować wydajności maszyny. 

9) Maszyna zatrzyma się po zużyciu szczotek węglowych. Wymień szczotki węglowe, a następnie ponownie używaj 

narzędzia.  

10) Gdy po pewnym czasie talerz szlifierski zużyje się, powodując niewłaściwe szlifowanie, należy zdemontować 

talerz, założyć uszczelkę (dołączona do zestawu), a następnie kontynuować pracę.  

 

ZASTOSOWANIE 

1. Urządzenie służy głównie do szlifowania ścian pokrytych tynkiem wapiennym, np. ścian wewnętrznych, ścian 

zewnętrznych i korytarzy, oraz do usuwania farby, pozostałości wapna i tapet, polerowania i spłaszczania ściany. 

Narzędzie zapewnia znacznie większą wydajność i jakość szlifowania ścian w porównaniu do szlifowania ręcznego. 

2. Dzięki przyciskowi regulacji prędkości narzędzie spełnia wszystkie potrzeby w zakresie szlifowania: wysoka 

prędkość służy do szlifowania zgrubnego, a niska prędkość do szlifowania dokładnego.  

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

Model:  KM1801 

Napięcie znamionowe: 230V AC 

Częstotliwość znamionowa:  50 Hz 

Znamionowa moc wejściowa:  750 W 

Peak power: 2300 W 

Znamionowa prędkość bez obciążenia:  610~2150/min. 

Rozmiar papieru ściernego: Ф180 mm 

Klasa izolacji: II 

 

 

 

 

 



 

OGÓLNA BUDOWA PRODUKTU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STANDARDOWE AKCESORIA 

1. 12 x papier ścierny (P120/150/180/240/320/400)  

2. 1 x śrubokręt        

3. 1 x worek pyłowy       

4. 2 x złącze        
5. 2 x szczotka węglowa (1 para) 

6. 1 x klucz sześciokątny 
7. 2 x uszczelka 

8. 1 x wąż do odsysania pyłu (2 m) 

 

MONTAŻ I WYMIANA PAPIERU ŚCIERNEGO (ZDJĘCIA PONIŻEJ) 

Uwaga! Przed montowaniem lub zdejmowaniem papieru ściernego upewnij się, że włącznik jest  

w pozycji wyłączonej, a narzędzie zostało odłączone od zasilania. 

 

PROCEDURA MONTAŻOWA 

 

Ustaw talerz szlifierski tak, jak pokazano na powyższym rysunku, a następnie przyklej do niego papier ścierny, 

upewniając się, że otwory papieru są dopasowane do otworów talerza. Rzep na tylnej części papieru ściernego 

automatycznie przyklei papier do talerza, tworząc połączenie i przewodzenie. 

talerz szlifierski 
papier ścierny 

regulator prędkości 

włącznik główny z przyciskiem 

samoblokującym 

 

silnik 

uchwyt boczny 

przełącznik LED 



 
Po pewnym czasie pracy narzędzia należy wymienić papier ścierny, aby poprawić wydajność szlifowania. Ustaw 

włącznik urządzenia w pozycji wyłączonej i odłącz narzędzie od zasilania. Następnie zdejmij oryginalny papier ścierny 

i przyklej nowy. Upewnij się, że cały kawałek jest dobrze oczyszczony, dzięki czemu wymiana przebiegnie sprawniej, 

a papier ścierny będzie przylegał płasko do talerza. 

Podstawowa wiedza na temat papieru ściernego 

Rozmiar papieru ściernego mierzy się jego średnicą. Wybierz papier o rozmiarze odpowiednim do rozmiaru talerza 

szlifierskiego.  

Granulacja (ziarnistość) papieru ściernego decyduje o wydajności szlifowania na ścianie i innych powierzchniach. Im 

wyższa gradacja, tym więcej jest ziaren ściernych na jednostkę powierzchni papieru ściernego. Papier ścierny o takiej 

samej średnicy ale wyższej gradacji pozwala na osiągnięcie gładszej i równiejszej powierzchni, przy czym wydajność 

takiego papieru jest niższa. Papier o niższej gradacji jest odpowiedni do szlifowania zgrubnego, a papier o wysokiej 

gradacji do szlifowania dokładnego. Do tej szlifierki należy zastosować papier ścierny o średnicy 180 mm. 

 

SZYBKI MONTAŻ I DEMONTAŻ WĘŻA ODSYSAJĄCEGO 

 

 

 

 

 

 

Ta szlifierka do tynku i regipsu z funkcją odsysania pyłu nie wymaga użycia urządzenia do czyszczenia pyłu. Podczas 

pracy pył jest odsysany do worka. 

Montaż: Naciśnij dwa zatrzaski. Po upewnieniu się, że są one mocno połączone z przyłączem węża odsysającego 

zwolnij nacisk. 

Demontaż: Naciśnij dwa zatrzaski. Po odłączeniu się węża od przyłącza węża zwolnij nacisk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

przyłącze węża 

odsysającego pył 

 

zatrzaski 

 

przyłącze worka pyłowego 

 

zatrzaski 

 



 

GŁÓWNY WŁĄCZNIK, REGULATOR PRĘDKOŚCI ORAZ PRZEŁĄCZNIK LED 

Jest to innowacyjny produkt, łatwy i bezpieczny w obsłudze, wyposażony w główny włącznik, regulator prędkości i 

przełącznik LED. 

Główny włącznik - po naciśnięciu przycisku, włącznik będzie w pozycji włączonej. Jeśli naciśniesz przycisk 

samoblokujący, gdy włącznik będzie w pozycji włączonej, urządzenie pozostanie włączone. 

Przełącznik LED - używaj pasków LED, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie. 

 

 

 

CZYSZCZENIE 

Regularnie czyść narzędzie po szlifowaniu. Czyszczenie urządzenia pozwala wydłużyć jego żywotność i poprawić 

efekt szlifowania. Myć bez użycia wody. 

Wymiana szczotek węglowych 

Do narzędzia dostarczana jest para zapasowych szczotek węglowych. Jeśli oryginalna para zostanie zużyta, należy ją 

wymienić, a następnie kontynuować szlifowanie. 

a) Za pomocą płaskiego śrubokręta, odkręć nakrętkę węglowej zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara. 

b) Wyjmij dwie szczotki węglowe. 

c) Zamontuj dwie nowe szczotki węglowe w uchwytach i dokręć nakrętki. 

 

 

Po dokręceniu nakrętek upewnij się,  

że szczotki węglowe swobodnie wsuwają się do uchwytów. 

 

 

 

Designed in Poland 
Made in P.R.C. 
 
Importer:  
Big5 Krzysztof Czurczak 
ul. Wysockiego 41/6 
42-218 Częstochowa 
NIP: 6861576041 
www.heckermann.pl 

Producent: 
Shenzhen Kingwise Technology 
Co., Ltd. 
Address: Room 3D,No.8 East 
Area,Shangxue Industrial Zone, 
Jihua Rd, Long Gang ,Shenzhen 
City,China 

 

 

główny włącznik 

regulator 

prędkości 

przycisk samoblokujący włącznika głównego 


