


PRZEZNACZENIE 
Omawiane narzędzie przeznaczone jest do szlifowania i cięcia materiałów z metalu i kamienia bez 
użycia wody. 
 
ZASILANIE 
Elektronarzędzie może być podłączane jedynie do zasilania o takim samym napięciu jakie określa 
tabliczka znamionowa i może być uruchamiane wyłącznie przy zasilaniu jednofazowym prądem 
zmiennym. Przewody są podwójnie izolowane zgodnie z Normami Europejskimi i dlatego mogą być 
podłączone do gniazdek bez przewodu uziemiającego. 
 
OGÓLNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA. 
Należy przeczytać wszystkie instrukcje. 
Nieprzestrzeganie któregokolwiek z zamieszczonych poniżej zaleceń może być przyczyną porażenie 
prądem elektrycznym, pożaru i/lub poważnych obrażeń ciała. Występujące w poniższych 
ostrzeżeniach wyrażenie „urządzenie elektryczne” oznacza urządzenie zasilane z sieci elektrycznej (za 
pomocą przewodu) lub baterii (bezprzewodowo). 
 
INSTRUKCJE POWINNY BYĆ ZACHOWANE NA PRZYSZŁOŚĆ. 
1) Miejsce pracy: 
a) Miejsce pracy powinno być uprzątnięte i czyste. W miejscach nie uporządkowanych i źle 
oświetlonych ryzyko wypadku jest większe. 
b) Nie należy używać urządzeń elektrycznych w przypadku zagrożenia wybuchem, na przykład w 
obecności łatwopalnych płynów, gazów lub pyłów. Urządzenia elektryczne wytwarzają iskry, które 
mogą spowodować zapłon pyłu. 
c) Dzieci i osoby postronne nie powinny znajdować się w pobliżu pracującego urządzenia 
elektrycznego.  
Odwrócenie uwagi użytkownika może spowodować utratę kontroli nad urządzeniem. 
 
2) Bezpieczeństwo elektryczne: 
a) Wtyczka urządzenia elektrycznego musi być odpowiednia do gniazdka. Nigdy nie należy w 
jakikolwiek sposób przerabiać wtyczki. Nie używać jakichkolwiek elementów łączących z 
urządzeniami wymagającymi uziemienia.  
Używanie tylko oryginalnych wtyczek pasujących do gniazdka ogranicza ryzyko porażenia prądem 
elektrycznym. 
b) Unikać kontaktu z przedmiotami uziemionymi, takimi jak rury, kaloryfery i urządzenia chłodnicze. 
W przypadku dotykania uziemienia ryzyko porażenia prądem elektrycznym jest większe. 
c) Nie narażać urządzeń elektrycznych na działanie deszczu lub wilgoci.  
Przedostanie się wody do urządzenia zwiększa ryzyko porażenia prądem elektrycznym. 
d) Odpowiednio używać przewód zasilający. Nigdy nie wykorzystywać przewodu do przenoszenia 
lub ciągnięcia urządzenia lub też wyciągania wtyczki z gniazdka.  
Utrzymywać przewód z dala od źródeł ciepła, oleju, ostrych krawędzi lub części ruchomych. 
Uszkodzenie lub nacięcie przewodu zwiększa ryzyko porażenia prądem elektrycznym. 
e) Podczas pracy z urządzeniem elektrycznym na wolnym powietrzu należy używać odpowiedniego 
przedłużacza.   
Używanie przedłużacza przeznaczonego do pracy na wolnym powietrzu zmniejsza ryzyko porażenia 
prądem elektrycznym.  
 
3) Bezpieczeństwo osobiste: 
a) Podczas pracy z urządzeniem elektrycznym należy zachowywać koncentrację i planować 
wykonywane zadania, kierując się zdrowym rozsądkiem. 



Urządzenia elektrycznego nie powinny obsługiwać osoby zmęczone lub znajdujące się pod 
wpływem substancji odurzających, alkoholu lub lekarstw.  
Chwila nieuwagi podczas pracy z urządzeniem może stać się przyczyną poważnych obrażeń.  
b) Używać wyposażenia ochronnego. Zawsze nosić okulary ochronne.  
Używanie wyposażenia ochronnego, takiego jak maski przeciwpyłowe, buty przeciwpoślizgowe, 
odpowiednie nakrycie głowy i słuchawki ogranicza ryzyko obrażeń ciała. 
c) Unikać nieprzewidzianego uruchomienia urządzenia. Przed włożeniem wtyczki do gniazdka 
upewnić się, że urządzenie jest wyłączone. 
Przenoszenie urządzenia z palcem na wyłączniku lub podłączenie do sieci włączonego urządzenia 
może spowodować wypadek. 
d) Przed włączeniem urządzenia usunąć wszelkiego rodzaju klucze regulacyjne.  
Pozostawienie klucza w ruchomej części urządzenia może spowodować obrażenia.  
e) Nie trzymać urządzenia zbyt daleko od siebie. Zachować stabilną pozycję przez cały czas pracy z 
urządzeniem.  
Umożliwia to pełne panowanie nad urządzeniem, nawet w nieoczekiwanych sytuacjach.  
f) Nosić odpowiednią odzież. Nie należy nosić luźnych ubrań oraz biżuterii. Utrzymywać włosy, 
odzież i rękawice z dala od ruchomych części urządzenia.  
Luźne ubrania, biżuteria lub długie włosy mogą zostać wciągnięte przez poruszające się części.  
g) Jeżeli urządzenie wyposażone jest w system odprowadzania pyłu, powinien on być założony i 
właściwie używany.  
Użycie tego rodzaju urządzeń ograniczy zagrożenia związane z gromadzeniem się pyłu.  
 
4) Obsługa i konserwacja urządzenia: 
a) Nie dociskać urządzenia zbyt mocno. Należy używać tylko właściwego urządzenia, odpowiedniego 
dla wykonywanej pracy.  
Użycie odpowiedniego urządzenia spowoduje, że praca zostanie wykonana lepiej i bezpieczniej.  
b) Nie używać urządzenia elektrycznego, którego wyłącznik jest niesprawny.  
Urządzenie, które nie może zostać wyłączone za pomocą wyłącznika, jest niebezpieczne i musi zostać 
przeznaczone do naprawy.  
c) Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac, jak na przykład wymiana akcesoriów, urządzenie 
musi zostać wyłączone z sieci. To samo dotyczy przechowywania urządzenia nieużywanego. 
Umożliwi to zmniejszenie ryzyka nieprzewidzianego uruchomienia urządzenia.  
d) Urządzenia elektryczne powinny być przechowywane poza zasięgiem dzieci oraz wszelkich osób 
nie znających zasad funkcjonowania i obsługi tego typu urządzeń. Obsługa urządzeń elektrycznych 
przez osoby nie znające zasad ich funkcjonowania jest niebezpieczne. 
e) Wykonywać odpowiednie prace konserwacyjne. Kontrolować prawidłowość ustawienia części 
ruchomych, ich uszkodzenia i wszelkie inne kwestie, mogące spowodować nieprawidłową pracę 
urządzenia. Uszkodzone urządzenie powinno zostać natychmiast przekazane do naprawy.  
Wiele wypadków spowodowane jest niewłaściwą konserwacją urządzeń elektrycznych.  
f) Narzędzia tnące powinny być naostrzone i czyste.  
Odpowiednio naostrzone narzędzia nie będą się wyginać i są łatwiejsze w używaniu.  
g) Urządzenie elektryczne, akcesoria, wiertła itd. powinny być używane zgodnie z niniejszymi 
zaleceniami oraz w sposób odpowiadający wykonywanej pracy, przy uwzględnieniu warunków 
panujących w otoczeniu. 
Wykorzystanie urządzenia elektrycznego do pracy, do której nie jest ono przeznaczone, grozi 
wypadkiem.  
 
5) Serwis: 
a) Urządzenie powinno być serwisowane tylko przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, 
przy użyciu wyłącznie identycznych, oryginalnych części zamiennych. 



Zapewni to utrzymanie pełnego bezpieczeństwa pracy z urządzeniem.  
 
Przed uruchomieniem:  
W trakcie pracy urządzeniem, proszę trzymać jedną ręką uchwyt obudowy, a drugą uchwyt 
pomocniczy/boczny. Aby zamontować uchwyt pomocniczy proszę wkręcić go do rzeźby obudowy 
urządzenia. 
UWAGA: Nigdy nie pracuj urządzeniem bez uchwytu pomocniczego/bocznego. 
 
Prawidłowe ustawienie mechanizmu zabezpieczającego: 
Proszę zwracać uwagę, aby osłona zabezpieczająca była prawidłowo zamocowana, a śruby mocujące 
dokręcone. Przed dokręceniem śrub mocujących proszę ustawić przełącznik na pozycję „O” i 
wyciągnąć wtyczkę z gniazdka. 

 
Szlifowanie i wygładzanie powierzchni: 
Do szlifowania powierzchni należy używać gruboziarnistej wypukłej tarczy szlifującej. Maksymalna 
grubość tarczy wynosi 6mm, a jej średnica – patrz „dane techniczne” na końcu instrukcji.  
 
Cięcie metalu: 
Do cięcia prętów, rur i części metalowych należy używać tarczy przecinającej. Maksymalna grubość 
tarczy w tym przypadku wynosi 3mm, a jej średnica – patrz „dane techniczne” na końcu instrukcji. 
 
Cięcie kamienia:  
Do cięcia kamienia należy używać odpowiedniej tarczy diamentowej do kamienia. Przy rozpoczynaniu 
i kontynuowaniu cięcia proszę zawsze pamiętać o zachowaniu odpowiedniego kąta.  
 
Wymiana tarcz:  
UWAGA: Proszę się upewnić, że stosowane akcesoria (tarcze) są odpowiednie do prędkości 
obrotowej urządzenia.  
1. Przed rozpoczęciem, przesunąć włącznik/wyłącznik na pozycję „O” i wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.  
2. Nacisnąć i trzymać przycisk blokujący tak, aby wrzeciono nie przekręciło się, a następnie odkręcić 
kołnierz zewnętrzny przy pomocy klucza do kołnierza zewnętrznego. 
 

 
 
UWAGA: Nigdy nie naciskaj przycisku blokującego wrzeciono, kiedy urządzenie jest włączone. 
UWAGA: Należy się upewnić, że kołnierz wewnętrzny jest prawidłowo nałożony (rys. A) 
3. Nałożyć odpowiednią tarczę na wrzeciono i upewnić się, że została ona prawidłowo zamocowana.  
4. Założyć kołnierz zewnętrzny z gwintem, przy czym należy upewnić się, że odpowiednio do 
zamocowanego typu tarczy wskazuje on we właściwym kierunku (rys. A)    
6. Nacisnąć i trzymać przycisk blokujący tak, aby wrzeciono nie przekręciło się, a następnie dokręcić 
kołnierz zewnętrzny przy pomocy klucza do kołnierza zewnętrznego.  
UWAGA: Zużyte, zdeformowane lub pęknięte tarcze muszą zostać wymienione na nowe. 
 



 
                          Rys. A 
 
UWAGA: Proszę się upewnić, że stosowane akcesoria (tarcze) są odpowiednie do prędkości 
obrotowej urządzenia.  
 
Przeciążenia:  
Silnik urządzenia, może ulec uszkodzeniu wskutek przeciążenia. Dzieje się tak jeżeli podczas 
użytkowania urządzenia przez dłuższy czas wywierana jest nadmierna siła na powierzchnię pracującą. 
Proszę więc nie próbować zwiększyć prędkości pracy wywierając nacisk na szlifierkę. Tarcze szlifujące 
pracują wydajniej, jeżeli  na szlifierkę będzie wywierany delikatny nacisk, co może zapobiec 
spowolnieniu pracy.  
 
Konserwacja:  
W miarę możliwości proszę chronić osłonę zabezpieczającą, szparę wylotu powietrza oraz obudowę 
silnika przed pyłem i zabrudzeniami. 
 
Proszę czyścić urządzenie czystą ściereczką lub sprężonym powietrzem pod niskim ciśnieniem. 
Nadmierne nagromadzenie się metalowego pyłu może spowodować przewodzenie prądu przez 
metalowe części. 



Proszę nie przeciążać szlifierek. Przeciążenie powoduje redukcję prędkości i mocy wskutek czego 
szlifierka przegrzewa się. Jeżeli do tego dojdzie, należy wyłączyć szlifierkę i odczekać ok. 30min, aż 
urządzenie ostygnie do temperatury pokojowej. 
 
Dane techniczne: 
Napięcie i częstotliwość: 
Pobór mocy: 
Prędkość obrotowa: 
Maksymalna średnica tarczy: 
Ciśnienie dźwięku (LpA): 
Moc dźwięku (Lwa): 
Wibracje: 

230V-50Hz 
1010W 
4000 - 11000min-1 
125mm 
90 dB (A) 
101 dB (A) 
2.989m/s2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Schemat urządzenia: 
 

 
 



DEKLARACJA ZGODNOŚCI 
 

My, firma Vander, jako importer, oświadczamy z pełną odpowiedzialnością, że produkt: 
 
Typ urządzenia: Szlifierka kątowa 
 
Nazwa urządzenia: VAG716 
 
Odpowiada wymaganiom następujących norm i dokumentów normatywnych:  
 
EN 60745-1:2009, EN 60745-2-3/A11:2009, EN 55014-1:2006+A1, EN55014-2:1997+A1+A2, 
EN 61000-3-2:2006+A1+A2, EN 61000-3-3:2008  
 
zgodnie z wymaganiami dyrektyw:  
 
2006/95/EC, 2004/108/EC,98/37/EC ,2006/42/EC 
 
Zmierzony poziom mocy akustycznej: LpA:90 dB( A) 
 
Gwarantowany poziom mocy akustycznej: LwA:101 dB (A) 
 
Wartość wibracji działających na kończyny górne: ah.AG=2.989m/s2 k=1.5m/s2 
 
Badanie na rynek WE zostało przeprowadzone przez:  
 
DEKRA Testing and Certification China Ltd. 
10/F, Building 16#, No.250 Jiangchangsan Road, Shanghai 200436, P.R. China 
Numer raportu: 3125798.50A 
 
Dokumentacja techniczna przechowywana jest w siedzibie firmy Vander: 
Vander, ul. Krakowska 156a, 35-506 Rzeszów 
 

Osoby odpowiedzialne za skompletowanie dokumentacji technicznej 
 oraz sporządzenia deklaracji w imieniu producenta         

                 

 
Wiktor Zając 

specjalista d/s eksportu 

 
Michał Schabowski 

specjalista d/s importu 
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