U-IDEE
Diamantdoorslijpschijf veiligheidsinstructies
voor het juiste gebruik van de diamantdoorslijpschijf LD402 / LD403 ALL IN ONE
BELANGRIJK: Let op de volgende aanwijzingen!
1. Samenvatting:
Diamantzaagbladen zijn kwetsbaar en moeten met grote zorg worden behandeld.
Het gebruik van beschadigde, verkeerd gemonteerd of versleten schijven is gevaarlijk en kan ernstig letsel veroorzaken.
2. Geleverd in, handige, opslagbox
Diamond bladen moeten met zorg worden behandeld en vervoerd. De schijven moeten worden opgeslagen dat zij niet onderworpen aan mechanische
beschadiging of schadelijke omgevingsinvloeden.

GB Safety instructions
correct usage of the diamond cutting discs
LD402 / LD403 ALL IN ONE
Important: please observe the following instructions!
1. Summary
Diamond cutting discs are breakable and must be handled with the utmost care!
The use of damaged, improperly mounted or worn-out discs is dangerous and can cause serious injury.

3. nstallatie van slijpschijven

2. Delivery, handling and storage
Diamond cutting discs must be handled and transported with care. The discs must be stored in such a manner that they are not subject to mechanical
damage or harmful environmental influence.
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3. Mounting cutting discs
• The mounting of diamond cutting discs must be carried out according to the instructions provided by both the disc and the machine manufacturer.
• Special attention must be paid to the fact that the mounting of the disc be carried out by a properly trained person.
• Each time after mounting, the diamond disc must be test-run for a reasonable time.
The specified maximum operating speed of the disc must not be exceeded.
• Please make note of the correct rotational direction when installing.

Installatie van Diamond Blades moet zowel de schijf en de machinefabrikant zijn, uitgevoerd volgens de instructies.
Er moet speciale aandacht aan de montage van de diamantzaag worden gegeven door een ervaren persoon.
Elke keer na de installatie van de diamant slijpschijf, moet een test worden uitgevoerd gedurende een Bepaalde tijd tijd.
De opgegeven maximale snelheid van de doorslijpschijf-Geschwin mag niet worden overschreden.
Let op de juiste draairichting tijdens de installatie.

4. Persoonlijke veiligheid
• Altijd een veiligheidsbril met zijschermen dragen.
• Voor het gebruik alle veiligheidsvoorzieningen van de elektrische machine treffen.
• Het diamantblad is alleen geschikt voor rechte sneden. Gebruik ze niet voor het ronde toepassingen. Scherpe hoeken of uitoefening van eenzijdige druk
dwars op de snijrichting leidt tot scheuren of breuken die verwondingen kunnen veroorzaken.
• Het gebruik van beschadigde, verkeerd geïnstalleerde of onjuist gebruik van de diamantbladen is erg gevaarlijk!
• Gebruik geen messen die zijn gevallen gebruiken (met of zonder motor).
• Voer een visuele controle van elk blad voor de schade voor elk gebruik. Beschadigde discs kunnen niet meer worden gebruikt.
• De overeenkomstige beschermende uitrusting van de machine moet tijdens het snijden (zie gebruiksaanwijzing van de machinefabrikant) worden bevestigd.
• wrijving warmte genereert: Raak het oppervlak van het blad niet aanraken zonder geschikte veiligheidshandschoenen.• Het is altijd een veiligheidsbril met
zijschermen.
5. De juiste en correcte montage
• Gebruik geen messen, de onbalans of uitloop te gebruiken. Dit kan leiden tot ernstige trillingen van de machine.
• Voor het installeren van het blad, indien de oppervlakken van de flens schoon zijn. Zorg ervoor dat de juiste flensmaat gekozen
was en dat de flens correct is geplaatst.
• De boring van de diamantdoorslijpschijf moet overeenkomen met de diameter van de houder.
6. Toepassing
• Gebruik geen druk uit te oefenen! Het gewicht van muursleuffrees is ruim voldoende om de vereiste kracht op het schijfoppervlak mogelijk te maken
• Grote doorsneden moet worden geslepen in verschillende stappen.
• Het mes mag niet met geweld op het werkstuk gedrukt worden.
• De bladen mogen niet kantelen of vastlopen.
• Geen personen in de buurt van het werkgebied toestaan. Er kunnen vonken van de bladen springen in de onmiddellijke nabijheid van het werkgebied.
Kijk uit voor items die schade aan ramen, auto's, enz. kunnen veroorzaken
• De omtreksnelheid of de snelheid van de machine moet de voorgeschreven maximum in de disc omtrekssnelheid (m / s) niet overschrijden
(Max. Snelheid voor diameters tot 230 mm is 80 m / s).
• Je moet in staat zijn om het stationaire blad direct na de cut te raken, anders moet je de machine te stoppen
en het het blad af laten koelen.
7. Foutdiagnose
• Door metaalmoeheid, zal de steunplaat uiteindelijk scheuren. Deze scheuren ontstaan, onder andere, door overmatige snijdruk,
Beschadiging kan worden veroorzaakt door slijtage, defecte uitrusting,verkeerde opslag of onjuiste installatie.
Zorg dat er geen scheuren op het stalen steunblad zitten en deze veilig is voor gebruik. Gebruik nooit gebarsten diamantdoorslijpschijven
8. Garantie aanspraken
• De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor technische wijzigingen die door de gebruiker zijn gemaakt aan het diamantzaagblad.
• De fabrikant neemt geen verantwoordelijkheid voor het oneigenlijk gebruik. Klachten kunnen alleen worden aanvaard en onderzocht wanneer de
Slijtage van de bekleding segment minder dan 20%.

4. Personal safety
• Always wear protective glasses with side protection.
• All protective devices on the electrical machine must be operative before use.
• The diamond cutting disc is only suitable for straight cuts. Do not use it for grinding applications. The cutting of curves or the exertion of one-sided
pressure at right angles to the direction of cutting, will lead to cracks or the separation of segments which can result in injury.
• The use of damaged, improperly mounted or incorrectly used disc is extremely dangerous!
• Do not use any discs that have been dropped (either with or without the grinding/cutting machine).
• Before every use, visually inspect every disc for damage. Damaged discs must not be used.
• The appropriate protection equipment is to be mounted on the machine when cutting (see the machine manufacturer’s instructions of use).
• Friction creates heat: do not touch the surface of the disc without suitable gloves.
5. Correct and proper assembly
• Do not use discs that are imbalanced or do not rotate smoothly, as this can lead to very strong machine vibrations.
• Before mounting the disc, check that the flange surfaces are clean. The specified flange size must be used and the flanges must fit correctly.
• The diamond disc bore must correspond to the diameter of the disc mounting.
6. Application
• Do not apply pressure! The weight of the wall chaser is fully sufficient in order to provide the required force at the disc surface.
• Large cross-sections must be cut in several steps.
• The cutting disc must not be lowered onto the work piece with force.
• The cutting disc should not cant or jam.
• No unprotected persons are permitted to be present in the direction of swarf ejection of the cutting disc or in the immediate vicinity of the work area.
Pay attention to objects that can be subject to damage (window panes, cars, etc.)
• The circumference velocity of the machine rpm is not permitted to exceed the prescribed maximum speed (m/s) of the disc. (Max. speed for diameters up
to 230 mm is 80 m/s).
• You must be able to touch the stationary cutting disc immediately after the cut, otherwise you must stop using the machine and wait for it to cool down.
• Guideline for dry cutting: After every 2 minutes of cutting, the disc should be cooled by removing it from the material for approx. 10s in idle running.
• The hand-held electrical machine must be turned off before it is put down on the workbench or floor. It is very important that the diamond cutting disc has
stopped turning before it is put down.
• The workpiece must be firmly secured.
• Handling recommendation: the disc moves through the material as a result of the feed force of the machine. The application of force is thus unnecessary
and can damage the tool. User and machine should work facing the wall in order to ensure straight penetration of the disc into the material.
Please make sure not to exert pressure on the machine when milling with the ALL IN ONE. Excessive application of force can put unequal loading on the
external blades and thus cause unequal wear of the diamond coating.
You can find a layout for the relevant machine types at our website www.sharpgrinding.com/braintools.
7. Failure Diagnosis
• Metal fatigue will eventually cause cores to crack. Cracking is caused by, among other things, excessive cutting pressure which causes the blade core to
bend and flex.
Damage to the core can also be created by worn shafts, damaged machine bearings and the incorrect mounting blade.
Before use, check that there are no cracks on the steel core. Do not use cracked diamond cutting discs.
8. Warranty claims
• The manufacturer can accept no liability for any technical alterations that the user carries out on the diamond disc.
• The manufacturer can accept no responsibility for improper use. Complaints can only be accepted and investigated if there the wear on the abrasive
surface is less than 20%.
• Refer to FEPA Safety Data Sheet 303334 for further information.

Should you have questions, please contact our service team at +49 2636 920 500
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