


Varnostna opozorila

Razvrščanje nevarnosti

Varnostna opozorila razvrstimo na različne nivoje. Spodnja tabela prikazuje pregled klasi�kacije simbolov
(ideogramov) in opozorilnih znakov za vsako posebno nevarnost in njegove (morebitne) posledice.

Ideogram Opozorilo De�nicija / Posledice

NEVARNOST!

OPOZORILO!

POZOR!

BODITE
POZOR!

INFORMACIJE!

Ogrožujoča nevarnost, ki bo ljudem povzročila resne
poškodbe ali smrt.

Tveganje: nevarnost, ki bi lahko povzročila hudo telesno
poškodbo ali smrt.

Nevarnost ali nevaren postopek, ki lahko povzroči
poškodbe ljudi ali materialno škodo.

Stanje, ki lahko povzroči poškodbe stroja in izdelka ter
druge vrste škode.

Ni nevarnosti za poškodbe ljudi.

Nasveti za napravo in druge pomembne ali koristne
informacije.

Brez nevarnih ali škodljivih posledic za ljudi ali predmete.

V primeru določenih nevarnosti zamenjamo ideogram z

splošna nevarnost z opozorilom      poškodbe rok      električna nevarnost samodejni zagon

Pravilna uporaba

Uporaba

Stroj za poliranje je zasnovan in izdelan izključno za poliranje kovin z ustreznimi polirnimi
koluti. Stroj za poliranje je treba uporabiti izključno za ta namen. Stroj za poliranje se ne sme uporabljati
za obdelavo materiala, ki je nevaren za zdravje, ali materialov, ki ustvarjajo prah, na primer les, itd.



Kvali�kacije zaposlenih za različne naloge so navedene spodaj:

Operater

Električni strokovnjak

Specialistično osebje

Navodila

Usposobljenost zaposlenih

Ciljna skupina

Dodatne zahteve glede usposobljenosti

Operater sprejme navodila od svojega podjetja o dodeljenih nalogah in morebitnih tveganjih
v primeru nepravilnega ravnanja. Vse naloge, ki jih je treba opraviti zunaj operacije v
standardnem načinu, mora izvajalec opraviti samo, če je to navedeno v teh navodilih in če je
podjetje to naročilo operaterju.

Zaradi strokovnega usposabljanja, znanja in izkušenj ter znanja o ustreznih standardih in
predpisih lahko električni strokovnjak opravlja dela na električnem sistemu ter prepozna in
se izogiba morebitnim nevarnostim. Električni strokovnjak je posebej usposobljen za
delovno okolje, v katerem dela in pozna ustrezne standarde in predpise.

Zaradi strokovnega usposabljanja, znanja in izkušenj ter znanja o ustreznih predpisih lahko
strokovno osebje opravlja dodeljene naloge ter prepozna in se izogne   morebitnim
nevarnostim.

Operaterju podjetje izda navodila za dodeljene naloge in morebitna tveganja v primeru
nepravilnega ravnanja.

Ta priročnik velja za
• izvajalce,
• uporabnike,
• vzdrževalno osebje.

Opozorila nanašajo na delovanje in vzdrževanje stroja za poliranje. Jasno in stalno odločite,
kdo bo odgovoren za različne dejavnosti na stroju (delovanje, vzdrževanje in
popravilo). Nejasna dodelitev odgovornosti pomenijo varnostno nevarnost! Vedno
izvlecite glavni vtič stroja za poliranje. To bo preprečilo uporabo nepooblaščenim oseb.

Za delo na električnih komponentah ali opremi obstajajo dodatne zahteve:
• To delo mora opraviti samo kvalificiran električar ali oseba, ki dela pod navodili in nadzorom
kvali�ciranega električarja. Pred izvajanjem dela na električnih komponentah ali obratovalnih
enotah je treba v predpisanem vrstnem redu upoštevati naslednje ukrepe:
- odklopite vse vtikače
- zagotovite, da stroja za poliranje ni mogoče ponovno vklopiti
- preverite ali ni napetosti



Položaj uporabnikov

INFORMACIJE

POZOR!

POZOR!

Varnostne naprave

POZOR!

POZOR!

Uporabnik mora stati pred polirnim strojem.

Glavno stikalo stroja za poliranje mora biti zlahka dostopno.

Varnostni ukrepi med delovanjem

Nevarnost zaradi vdihavanja nevarnih prahu in meglice. Odvisno od materiala, ki ga je treba obdelati,
in uporabljenih pomožnih prašnih delcev in megle, ki lahko škodijo zdravju. Prepričajte se, da so nastali
škodljivi prah in meglica varno odtisnjeni na mestu izvora in se razpršijo ali �ltrirajo z delovnega
območja. Uporabite ustrezno sesalno enoto.

Nevarnost požara in eksplozije z uporabo vnetljivih snovi ali hladilnih maziv. Sprejmite dodatne
preventivne ukrepe, da bi se pred predelavo vnetljivih snovi (npr. aluminij, magnezij) ali pred uporabo
vnetljivih aditivov varno izognili nevarnostim za zdravje.

Polirni stroj uporabljajte le z ustrezno delujočimi varnostnimi napravami. Polirni stroj takoj zaustavite, če pride
do okvare varnostne naprave ali če zaradi nekega razloga ne deluje. To je vaša odgovornost!
Če je varnostna naprava aktivirana ali ni uspela, je treba stroj za poliranje spet izvajati šele, ko
• je vzrok vzrok napake odstranjen,
• ste se prepričali, da ne obstajajo obstoječe nevarnosti za zaposlene ali predmete.

Če premostite ali odstranite varnostno napravo na kakršen koli drug način, ogrožate sebe in druge
osebe, ki delajo na stroju za poliranje.
Možne posledice so
• poškodbe roke,
• smrtonosni električni udarec.

Stroj za poliranje vsebuje naslednje varnostne naprave:
• stikalo za vklop / izklop s funkcijo EMERGENCY-STOP.
• predpasnik za gred in podaljške gredi.

Ločevalna zaščitna oprema, ki je na voljo in dobavljena skupaj s strojem, je namenjena zmanjšanju
nevarnosti, da se obdelani predmeti ali deli, ki jih izginejo, ne odstranijo v celoti.



Stikalo za vklop / izklop
Stikalo je opremljeno s funkcijo NUJNA-ZAUSTAVITEV.
Odprite pokrov lopute stikala, da vklopite stroj za poliranje.
Zaprite pokrov lopute po vklopu, da zagotovite
funkcijo NUJNA-ZAUSTAVITEV.

Stikalo za vklop / izklop

rokav

matica

OPOZORILO!
Po aktiviranju tipke NUJNA-ZAUSTAVITEV se polirni stroj vrti  ŠE do 2 minutI.

Obe strani gredi med motorjem in polirnim kolesom sta opremljeni
z rokavom. Razširitve gredi so pokrite z matrico.

Osebna zaščitna oprema
Za določeno delo je potrebna osebna zaščitna oprema, kot so:

• varnostna čelada,
• zaščitna očala ali zaščita za obraz,
• zaščitne rokavice,
• varnostni čevlji z jeklenimi pokrovi,
• zaščita za ušesa.

Pred začetkom dela poskrbite, da je predpisana osebna zaščitna oprema na voljo na delovnem mestu.

POZOR!

Umazana ali sčasoma kontaminirana osebna zaščitna oprema lahko povzroči bolezen.
Očistite osebno zaščitno opremo:
• po vsaki uporabi,
• redno enkrat na teden.

Osebna zaščitna oprema za posebno delo

Zaščitite obraz in oči: Nosite zaščitno čelado z meglenko za meglo vsakega dela, zlasti za vse vrste dela, kjer je
vaš obraz in oči izpostavljeni nevarnostim.



OPOZORILO!

Pri dviganju ali obdelavi kosov z ostrimi robovi uporabite zaščitne rokavice.

Pri vgradnji, demontaži ali transportu težkih komponent nosite varnostne čevlje.

V opisu dela z in na polirnem stroju izpostavljamo nevarnosti, speci�čne za to delo.

Varnost med delovanjem

OPOZORILO!

Pred aktiviranjem stroja za poliranje dvakrat preverite, ali to ne bo
• ogrozilo druge ljudi,
• povzročilo poškodbe opreme.

Izogibajte se nevarnim delovnim postopkom:
• Prepričajte se, da vaše delo ne ogroža nikogar.
• Napotke tega priročnika je treba strogo upoštevati pri sestavljanju, delovanju, vzdrževanju in popravilih.

Ne delajte na stroju za poliranje, če se vaša koncentracija zmanjša, na primer, če jemljete neke vrste zdravilo.
• Upoštevajte predpise za preprečevanje nesreč, ki jih je izdalo vaše združenje za preprečevanje nesreč in
varnosti na delovnem mestu ali drugih inšpekcijskih organih.

Obvestite inšpektorja o vsaki nevarnosti ali neuspehu.

Izklop in zavarovanje stroja za poliranje

Pred vsakim vzdrževanjem ali popravilom izvlecite glavno stikalo.

Preden ponovno priključite napajalni priključek, se prepričajte, da je stikalo ON / OFF na polirnem stroju v
položaju "OFF". V primeru dvoma aktivirate NUJNA-ZAUSTAVITEV preden ponovno priključite polirni stroj
na napajanje.

Mehanska vzdrževalna dela
Pred začetkom vzdrževalnih del odstranite vse zaščitne in varnostne naprave in jih znova namestite, ko je delo 
ončano, kot so:
• pokrivala,
• varnostne označbe in opozorilne znake,
• ozemljitvene kable.

Če odstranite zaščito ali varnostne naprave, jih takoj po končanem delu zamenjajte.
Preverite, ali delujejo pravilno!

Elektrika
Napravo in / ali električno opremo preverite redno, vsaj vsakih šest mesecev. Odpravite takoj vse napake, kot so
ohlapne povezave, okvarjene žice itd. Druga oseba mora biti prisotna med delom na živih komponentah, da v
primeru izrednih razmer izključi napajanje.

Če je v napajalnem omrežju okvara, nemudoma odklopite stroj za poliranje!





Ko je stroj za poliranje dobavljen, takoj preverite, da ni bil poškodovan med prevozom in da so vsi sestavni deli
dokončani. V ta namen odstranite vse dele iz škatle in jih primerjate z naslednjim seznamom.
• Stroj za poliranje
• 2 x polirna kolesa (montirana)
• priročnik za uporabo

SESTAVA

Obseg dobave

Montaža
Zahtevana površina za inštalacijo

Organizirajte delovni prostor okoli stroja za poliranje v skladu z lokalnimi varnostnimi predpisi.

INFORMACIJE
Da bi zagotovili dobro funkcionalnost in visoko natančnost strojne obdelave ter dolgo življenjsko dobo stroja,
mora mesto izpolnjevati določena merila.

Upoštevajte naslednje elemente:
Napravo je treba namestiti in upravljati samo v suhih prezračevalnih prostorih. O Izogibajte se v bližini strojev,
ki ustvarjajo žetone ali prah.
• Okolje mora biti brez vibracij, to je na razdalji od stiskalnic, strojev za skobljanje itd.
• Podkonstrukcija mora biti primerna za poliranje stroja. Prepričajte se tudi, da je nosilnost in enakomernost
tal ustrezna.
• Podkonstrukcijo je treba pripraviti na način, da morebitno uporabljeno hladilo ne more prodreti v tla.
• Proturzivni deli, kot so postanki, ročaji itd., Morajo biti zavarovani z ukrepi, ki jih zagotovi stranka, če je to
potrebno, da bi se izognili nevarnostim za osebe.
• Zagotovite dovolj prostora za montažno in obratovalno osebje ter za prevoz materiala.
• Omogočite tudi dostopnost za nastavitvena in vzdrževalna dela.
• Prepričajte se, da je omrežni vtič obdelovanca prosto dostopen. Zagotovite zadostno osvetlitev
(minimalna vrednost: 500 luksov, merjeno s tipom orodja).

V primeru majhne intenzitete osvetlitve poskrbite za dodatno osvetlitev.

Zamenjava polirnih koles

• Izvlecite glavni vtič iz vtičnice.
• Polirni stroj zavarujte pred nepooblaščenim zagonom.
• Odvijte navojno matico na levo kolo za poliranje (desna navoj M16).
• Odvijte akrona na desnem polirnem kolesu (levi navoj M16).
• Z vijakom je mogoče zlahka popustiti s svetlobnimi utripi na ključu, ki se uporablja za odvijanje akrone matice.
Zaradi varnostnih razlogov v konstrukciji ni nič, kar bi bilo treba zadržati pri sprostitvi akruljev. polirno kolo z
gonilne gredi.
• Namestite nova polirna kolesa. Prepričajte se, da so vpenjalna kolesa v pravem položaju.
• Preverite usmeritev v središčnem položaju z ročnim vrtenjem polirnih koles.
Pritrdite matico s ključem z odprto čeljustjo.
• Izvedite poskusni zagon.

OPOZORILO!
Za pritrditev polirnih koles uporabite le matice. Razširitve gredi morajo biti pokrite.



Preverite vodoravno usmeritev podnožja stroja za poliranje z vodno tehtnico. Polirni stroj pritrdite na podnožje
z luknjami, ki so določeni za ta namen.

SESTAVA

POZOR!
Pritrdilne vijake privijte v polirni stroj samo, dokler niso varni in dovolj tesni, da se stroj za poliranje med
delovanjem ne premika. Če so pritrdilni vijaki prešibki in podlaga je neenakomerna, se lahko osnovna
plošča polirne naprave zlomi.

Prva uporaba

POZOR!
Preden začnete z zagonom na strojih, preverite, ali so vsi vijaki, pritrdilni elementi in varovalke tesni.
Po potrebi jih je treba zategniti.

POZOR!
Osebje in oprema sta lahko ogrožena, če stroj za poliranje najprej uporabi neusposobljeni delavec.
Ne prevzemamo odgovornosti za škodo, ki je nastala zaradi napačnega zagona.

Napajanje "Povezava za napajanje" na strani 13
Priključite električni vtič za poliranje v električno omrežje. Preverite zaščito varovalke napajanja glede na
tehnične podatke za vhodno moč polirne naprave.

POZOR!
Preverite smer obračanja motorja strojev za poliranje, ki so opremljeni s CEE 400 V vtičem.
Zaradi napačne smeri vrtenja se lahko polirna kolesa oslabijo z gonilne gredi. Polirna kolesa morajo
biti obrnjena v smeri urinega kazalca (gledano stransko od leve)!

POZOR!
Za naprave 400V: Izogibajte se, da so vse tri faze (L1. L2. L3) pravilno priključene. Večina napak na
motorjih je posledica napačnih povezav. Na primer, če motorna faza ni pravilno pritrjena ali priključena
na nevtralni vodnik (N).
To lahko povzroči:
• Da motor postane vroč zelo hitro.
• Zvišane motnje motorja.
• Motor nima moči.

Če je naprava napačno priključena, garancija postane nična.

INFORMACIJE!
Izmenjata dva trifazna vodnika na CEE 400 vtiču, če smer turinga ne ustreza faznemu zaporedju vaše rotacijske
tokovne povezave.



Pred zagonom postopka
Preden začnete polirati, vedno preverite, ali je kos brez olja, masti in ostankov barve.
To bo zmanjšalo brisanje ali čiščenje polirnih koles.

Med delom
Izogibajte se pregretju stroja za poliranje.
Na obdelovanec nanese le majhen tlak.
Če je polirno kolo postalo zelo umazano, ga je treba zamenjati.
Upoštevajte okolje pri odstranjevanju polirnih koles.

UPRAVLJANJE

Stroj za poliranje uporabljajte le pod naslednjimi pogoji:
• Stroj za poliranje je v pravilnem delovnem stanju.
• Stroj za poliranje se uporablja, kot je predpisano.
• Sledite je navodilom za uporabo.
• Vse varnostne naprave so nameščene in aktivirane.

Vse napake je treba odpraviti takoj. Takoj zaustavite stroj, če pride do okvare v delovanju in se prepričajte, da je ni
mogoče zagnati po naključju ali brez pooblastila.

O vsaki spremembi takoj obvestite odgovorno osebo.



V tem poglavju boste našli pomembne informacije
• pregled,
• vzdrževanje,
• popravilo stroja za poliranje.

Vzdrževanje

POZOR!

POZOR!

POZOR!

POZOR!

Varnost

Pravilno izvedeno redno vzdrževanje je bistven predpogoj za
• varno delovanje,
• pravilno delovanje,
• dolga življenjska doba stroja za poliranje in
• kakovost izdelkov, ki jih izdelate.
Namestitev in oprema drugih proizvajalcev morajo biti v vrhunskem stanju.

Posledice nepravilnih vzdrževalnih in popravil lahko vključujejo:
• zelo resne poškodbe zaposlenih, ki delajo na stroju za poliranje
• poškodovanost stroja za poliranje. Samo usposobljeno osebje mora vzdrževati in
popravljati na polirnem stroju.

Priprava

Na polirnem stroju izvedite le, če je bil: izvlečen iz električnega omrežja.

Ponovni zagon

Pred ponovnim zagonom preverite varnost.

Pred aktiviranjem stroja za poliranje dvakrat preverite, ali to ne bo
• ogrozilo druge ljudi,
• poškodovalo polirni stroj.

Pregled in vzdrževanje

Vrsta in obseg obrabe sta v veliki meri odvisna od posameznih pogojev uporabe in storitev.

Če je stroj za poliranje uporabljen v skladu z navodili, je večinoma brez vzdrževanja.



Skica delov in seznam



Št. dela Opis Speci�kacija kol.

vzmetna podložka

montažna plošča

osnova

levo ohišje

desno ohišje

on / off stikalo

matica

obračalnik

ležaj

stator

vijak

vijak

matica

podložka

vzmetna podložka

vijak

vijak

vijak

podložka

podložka

vzmetna podložka

ozemljitvena točka

držalo kabla

držalo kabla

podložka

kondenzator

vijak

podložka

vijak

ležaj

vijak

varnostni disk

polirni kolut

papirna podložka

spodnja kartuša

gumi pokrivalo

kabel z vtičnico

priklop kondenzatorja

zaščitni pokrov kabla



Diagram vezave

SQ-magnetno stikalo

SQ-magnetno stikalo
FV-kondenzator


