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ЕСКЕРТУ - жарақат алу қаупін азайту үшін пайдаланушы 
нұсқауларды мұқият оқып шығуы тиіс 

 

Еуропа директиваларының қолданыстағы маңызды қауіпсіздік 
стандарттарына сəйкес келеді. 

 

II класты құрылғы – қос оқшаулағыш – жерге тұйықталған 
штепсель қажет емес. 

 

Аталмыш нұсқаулықтағы нұсқауларды орындамау дене 
жарақаты, өлім немесе құралға зақым келу қаупіне əкелетінін 
көрсетеді 

 

Қорғаныш көзілдірігін тағып жүріңіз 

 

Тыныс алу жолдарын қорғау құралын тағыңыз 

 

Құлақ қорғанысын киіңіз 

 

Бұл өнімді қайта өңдеуге болады. Бұдан былай пайдалану 
мүмкін болмаса, оны қоқысты кəдеге жарату орталығына 
апарыңыз. 
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1、ЭЛЕКТР ҚҰРАЛЫНЫҢ ҚАУІПСІЗДІГІ БОЙЫНША ЖАЛПЫ ЕСКЕРТУЛЕР 
 

ЕСКЕРТУ Барлық қауіпсіздік ескертулері мен нұсқауларды оқып шығыңыз. Ескертулер мен 

нұсқауларды орындамау салдарынан ток соғуы, өрт шығуы жəне/немесе ауыр жарақат алу жағдайлары 
туындауы мүмкін. 
Барлық ескертулер мен нұсқауларды болашақта қарау үшін сақтап қойыңыз. 
Ескертулердегі "электр құралы" термині электр желісінен жұмыс істейтін (сымды) немесе батареямен жұмыс 
істейтін (сымсыз) электр құралын білдіреді. 
 
1) Жұмыс орнының қауіпсіздігі 
a) Жұмыс орны таза əрі жарық түсетін болуы қажет. Жұмыс орнының лас немесе қараңғы болуы оқыс 
оқиғалардың пайда болуына себеп болады. 
b) Электр құралдарын тұтанғыш сұйықтықтар, газдар немесе шаң сияқты заттар болатын жарылыс 
қаупі бар орталарда пайдаланбаңыз. Электр құралдары шаңды немесе түтінді тұтандыруы мүмкін 
ұшқындар шығарады. 
c) Электр құралын пайдаланған кезде, балалар мен бөгде адамдар алшақ тұруы қажет. Басқа нəрсеге 
алаңдау салдарынан құралды басқара алмай қалуыңыз мүмкін. 
 
2) Электр жүйелерін пайдаланудағы қауіпсіздік техникасы 
a) Электр құралының ашалары розеткаға сəйкес келуі қажет. Ашаны еш уақытта өзгертпеңіз. 
Ешқандай адаптер штепсельдерін жерге тұйықталған электр құралдарымен бірге пайдаланбаңыз. 
Өзгертілмеген ашалар мен сəйкес келетін розеткалар электр тогының соғу қаупін азайтады. 
b) Құбырлар, радиаторлар, газ плиталары жəне тоңазытқыштар сияқты жерге тұйықталған заттарға 
денеңізді тигізбеңіз. Денеңіз жерге тұйықталған заттармен жанасса, электр тогының соғу қаупі артады. 
c) Электр құралдарын жаңбырдан немесе ылғалдан сақтаңыз. Электр құралына су кірсе, электр тогының 
соғу қаупі артады. 
d) Сымды тек орнымен пайдаланыңыз. Электр құралының сымын оны тасымалдау, тарту немесе 
қуат көзінен ажырату үшін пайдаланбаңыз. Сымды жоғары температурадан, майдан, өткір шеттерден 
немесе жылжымалы бөлшектерден алшақ ұстаңыз. Зақымдалған немесе шатасқан сымдар электр 
тогының соғу қаупін арттырады. 
e) Электр құралын сыртта пайдаланған кезде далада пайдалануға арналған ұзартқыш сымды 
қолданыңыз. Далада пайдалануға арналған сымды пайдаланғанда, электр тогының соғу қаупі азаяды. 
f) Электр құралын ылғал жерде пайдалануға тура келсе, қорғаныш өшіру құрылғысымен (ҚӨҚ) 
қорғалған жабдықты пайдаланыңыз. ҚӨҚ құрылғысын пайдаланғанда, электр тогының соғу қаупі азаяды. 
 
3) Жеке қауіпсіздік 
a) Электр құралын пайдаланған кезде абай болыңыз, іс-əрекетіңізге байыптылықпен қарап, зейін 
қойыңыз. Шаршап тұрсаңыз немесе есірткі, ішімдік не дəрі-дəрмек қабылдаған болсаңыз, электр 
құралын пайдаланбаңыз. Электр құралдарын пайдаланған кезде зейін қоймау салдарынан ауыр дене 
жарақатын алуыңыз мүмкін. 
b) Жеке қорғаныс жабдығын пайдаланыңыз. Қорғаныс көзілдірігін үнемі тағып жүріңіз. Шаңнан 
қорғайтын маска, сырғанамайтын арнайы аяқ-киім, каска немесе есту мүшесін қорғайтын бұйым сияқты 
қорғаныс жабдығын тиісті жағдайларда пайдаланғанда, жеке жарақат алу қаупі азаяды. 
c) Электр құралының абайсызда іске қосылуына жол бермеңіз. Қуат көзіне жəне/немесе батареяға 



 

 

қоспас бұрын, құралды жинамай не тасымалдамай тұрып, ауыстырып-қосқыштың өшірулі күйде 
болуына көз жеткізіңіз. Электр құралдарын ауыстырып-қосқышынан ұстап тасымалдау немесе 
ауыстырып-қосқыш қосулы күйде қуаттандыру салдарынан оқыс оқиғалар орын алуы мүмкін. 
d) Электр құралын іске қоспас бұрын, барлық реттегіш кілттер мен сомындарды алып тастаңыз. 
Электр құралының айналатын бөлігінде бекітулі күйде қалған реттегіш кілт немесе сомынды бұрайтын кілт 
дене жарақатына əкелуі мүмкін. 
e) Электр құралын қатты тартпаңыз. Үнемі тұрақты қалыпта тұрыңыз жəне тепе-теңдік сақтаңыз. Бұл 
кездейсоқ жағдайларда электр құралын дұрыс басқаруға мүмкіндік береді. 
f) Тиісті түрде киініңіз. Кең киім кимеңіз немесе əшекей тақпаңыз. Шашыңыз бен киіміңізді 
жылжымалы бөлшектерден алшақ ұстаңыз. Кең киім, əшекей немесе ұзын шаш жылжымалы бөлшектерге 
ілініп қалуы мүмкін. 
g) Құралдармен бірге шаң сору жəне шаң жинау жүйесі қамтамасыз етілсе, олардың дұрыс жалғанып, 
пайдаланылатынына көз жеткізіңіз. Шаңсорғыштарды пайдалану шаңға қатысты қауіптерді азайтады. 
h) Құралды жиі пайдалану нəтижесінде босаңсып, қауіпсіздік қағидаларын елеусіз қалдырмаңыз. 
Салғырттық таныту бір мезетте ауыр жарақатқа əкеп соқтыруы мүмкін. 
 
4) Электр құралын пайдалану жəне оған күтім көрсету 
a) Электр құралына артық жүктеме түсірмеңіз. Жұмысыңыз үшін дұрыс электр құралын 
пайдаланыңыз. Дұрыс электр құралы өзінің арнайы жылдамдығында жұмысты едəуір тиімді əрі қауіпсіз 
түрде орындайды. 
b) Ауыстырып-қосқышы қосылмайтын жəне сөнбейтін электр құралын пайдаланбаңыз. 
Ауыстырып-қосқыш арқылы басқарылмайтын кез келген электр құралы қауіпті жəне оны жөндеу қажет. 
c) Кез келген реттеулер жасамас бұрын, керек-жарақтарды ауыстырмас бұрын немесе электрлік 
құралдарды ұзақ уақытқа сақтамас бұрын, ашаны қуат көзінен ажыратыңыз жəне/немесе батареяны 
бар болса, оны шығарып алыңыз. Мұндай сақтық шаралары электр құралының кездейсоқ іске қосылу 
қаупін азайтады. 
d) Пайдаланылмайтын электр құралдарын балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Электр 
құралымен немесе осы нұсқаулармен таныс емес адамдарға құралды пайдалануға рұқсат бермеңіз. 
Электр құралдарын жаттықтырылмаған пайдаланушылар қолданса, қауіп төнеді. 
e) Электр құралдарына техникалық қызмет көрсетіңіз. Жылжымалы бөлшектердің қисаюын немесе 
кептелуін, бөлшектердің бұзылуын жəне электр құралының жұмысына əсер етуі мүмкін басқа барлық 
жағдайдың бар-жоғын тексеріңіз. Электр құралы зақымдалса, оны пайдаланар алдында жөндеңіз. 
Көптеген оқыс оқиғалар электр құралдарына тиісті түрде техникалық қызмет көрсетпеу салдарынан орын 
алады. 
f) Кескіш құралдар өткір жəне таза болуы тиіс. Тиісті түрде техникалық қызмет көрсетілген шеттері өткір 
кескіш құралдар бүгіліп қалмайды жəне оларды басқару оңай болады. 
g) Жұмыс жағдайларын жəне орындау қажет жұмысты назарға ала отырып, электр құралын, 
керек-жарақтарды жəне құрал фрезаларын жəне т. б. осы нұсқауларға сəйкес пайдаланыңыз. Электр 
құралын тағайындалған мақсатынан басқа мақсаттарда пайдалану əсерінен қауіпті жағдай орын алуы мүмкін. 
h) Тұтқалардың жəне жұмыс орындалатын беттердің құрғақ, таза жəне майлы болмауын қамтамасыз 
етіңіз. Тұтқалар жəне қолмен ұстайтын беттер тайғақ болса, күтпеген жағдай орын алғанда, құралды 
пайдалану жəне оған ие болу мүмкін болмайды. 
 
5) Қызмет көрсету 
a) Электр құралына қызмет көрсету жұмысын білікті маман тек түпнұсқа бөлшектерді пайдаланып 
жасауы тиіс. Бұл электр құралы қауіпсіздігінің сақталуын қамтамасыз етеді. 



 

 

 
X түріндегі құралы бар электр құралдары үшін: бұл электр құралының қуат сымы зақымданған болса, оны 
қызмет ұйымы арқылы қол жеткізуге болатын арнайы дайындалған қуат сымымен алмастыру керек 
 

2 、 ТАСПАЛЫ АЖАРЛАҒЫШ БОЙЫНША АРНАЙЫ ҚАУІПСІЗДІК 

НҰСҚАУЛАРЫ  
 Құрылғыны пайдаланғанда құлаққа арналған қорғаныш құралын киіңіз. Шудың əсері есту қабілетінің 
бұзылуына əкелуі мүмкін. 

• Құрылғыны пайдаланғанда маска тағып жүріңіз. Шаңның əсерінен денеге зиян келуі мүмкін. Ескерту! 
Құрамында қорғасыны бар бояумен сырланған беттерді, ағаштарды жəне металдарды ажарлау кезінде 
туындайтын зиянды/улы шаңдар. Мұндай шаңмен жанасу немесе дем алу оператордың жəне айналадағы 
адамдардың денсаулығына зиян келтіруі мүмкін. 

 Электр құралын оқшауланған қармау беттерінен ұстаңыз, себебі белдік өзінің сымына тиіп кетуі 
мүмкін. Кернеулі сымды кесу электр құралының ашық металл бөліктерінде кернеудің пайда болуына 
əкеледі, нəтижесінде операторды ток соғуы мүмкін. 

 Боялған беттерді ажарлау кезінде қолданылатын ережелерді сақтаңыз. 
 Мүмкін болса, шаңды жинауға арналған шаңсорғышты пайдаланыңыз. 
 Шаң мен басқа да қалдықтарды қоршаған орта үшін қауіпсіз түрде жойыңыз. 
 Қорғасын бояуды ажарлау кезінде ерекше сақтық танытыңыз: 
Жұмыс аймағына кіретін барлық адамдар қорғасын бояу шаңдары мен түтіндерінен қорғану үшін арнайы 
маска киюі керек. 
- Балалар мен жүкті əйелдер жұмыс аймағына кірмеуі керек. 
- Жұмыс аймағында тамақ, су ішпеңіз жəне темекі шекпеңіз. 

 Қалдық қауіптер 

Құрал нұсқаулыққа сəйкес пайдаланылған кезде де, барлық қалдық қауіп факторларын жою мүмкін 
емес. Құралдың құрылысы мен дизайнына қатысты келесі қауіптер туындауы мүмкін: 

1. Шаңға қарсы тиімді маска пайдаланылмаса, өкпеге зақым келеді. 

2. Құлаққа арналған тиімді қорғаныш құралы пайдаланылмаса, есту қабілетіне зақым келеді. 

3. Өнім ұзақ уақыт бойы пайдаланылған немесе тиісті түрде бақыланбаған жəне дұрыс техникалық қызмет 
көрсетілмеген жағдайда діріл шығысынан денсаулыққа зиян тиеді. 

 
ЕСКЕРТУ! Осы аспап жұмыс кезінде электрмагниттік өріс тудырады. Осы өріс белгілі бір жағдайларда 
белсенді немесе бейтарап медициналық имплантаттарға кедергі келтіруі мүмкін. Ауыр немесе қазалы 
жарақат алу қаупін азайту үшін медициналық имплантаттары бар адамдар осы өнімді пайдаланудан бұрын 
дəрігермен немесе медициналық имплантат өндірушісімен кеңескен жөн. 
 

 3、СИПАТТАМА 
 



 

 

 

 
 

 

 

4、ТЕХНИКАЛЫҚ ДЕРЕКТЕР  

 

 
Пайдалану мақсаты 
Негізінен ағаштан жасалған бұйым беттерін, жұмсақ металды немесе боялған қабырғаларды тегістеу жəне 
жылтырату үшін пайдаланылады. Құралдарды немесе өңделетін бұйымды зақымдамау үшін, оны жоғары 

1. Ауыстырып-қосқыш 
3. Шаңды шығару саңылауы 
5. Таспаны ортаға келтіру тұтқасы 
7. Шаң жинағыш қап 
9. Ұстағыш 

2. Құлыптау түймесі 
4. Таспалы роликтер 
6. Қысқыш иінтірек 
8. Қолмен ұсталатын бет 
 

Үлгісі S1T-DD-76 

Номиналды 
кернеу/жиілік 

230 В~50 Гц 

Жүктемесіз 
жылдамдық 

380 м/мин 

Кіріс қуат 900 Вт 

EN 62841 стандартына сəйкес шу деңгейінің мəндері (3 дБ шамасына ауытқушылық 
қарастырылған) 
- Дыбыстық қысым 
деңгейі  

95 дБ(А); K=3 дБ(А) 

- Дыбыстық қуат 
деңгейі  

106 дБ(А); K=3 дБ(А) 

EN 62841 
стандартына сəйкес 
діріл шығысының 
мəндері (1,5 м/с2 
шамасында 
ауытқушылық 
қарастырылған) 

6,45 м/с2 



 

 

берікті металл беттер сияқты қатты жəне жылтыратылмаған беттер үшін немесе мата материалдарын 
жылтырату үшін қолдануға болмайды. 
Ылғал аймақта немесе жаңбырлы күнде жұмыс істемеңіз. Жұмыс істеген кезде маска киіңіз. 
Өңделетін бұйымды орнықты платформаға бекіту немесе тіреу үшін қысқыштарды немесе басқа тиімді əдісті 
пайдаланыңыз. 

Ескертпе: 

- Жарияланған дірілдің жалпы мəні стандартты сынақ əдісі бойынша өлшенді жəне оны құралдарды 

бір-бірімен салыстыру үшін пайдалануға болады. 

- Жарияланған дірілдің жалпы мəні əсерді алдын ала бағалауда да қолданылуы мүмкін. 

Ескерту: 

- Электр құралын қолдану барысында діріл эмиссиясы есептелген жалпы мəннен құралдың қолданылу 

тəсілдеріне байланысты ерекшеленеді;  

- діріл қаупіне жол бермеңіз 

Кеңес:   1) жұмыс істегенде қолғап киіңіз 
             2) жұмыс уақытын шектеңіз жəне іске қосу уақытын қысқартыңыз 

5、АЖАРЛАҒЫШ ТАСПАНЫ ОРНАТУ  
 
Қысқыш иінтіректі шығарып, оны барынша терең бұрап кіргізіңіз. 
1. Қажетті өлшемдегі ажарлағыш таспаны алып, оны роликтерге орналастырыңыз. Ажарлағыш таспаның 
ішіндегі көрсеткі құрылғыдағы көрсеткімен бірдей бағытта екеніне көз жеткізіңіз. 

2. Ажарлағыш таспаның тік екендігіне жəне роликтің ортасына орнатылғанына көз жеткізіңіз. 
3. Қысқыш иінтіректі артқа итеріңіз. 
4. Ажарлағыш таспаны іске қосу үшін аспапты қосыңыз. Аспап қосулы болған кезде ажарлағыш таспа тік 
қозғалғанша таспаны ортаға келтіру тұтқасын бұраңыз. 

 
 
 

6、ШАҢ ШЫҒАРУ САҢЫЛАУЫН ПАЙДАЛАНУ  
Шаң шығару саңылауы шаң жинағыш қаппен жəне сыртқы шаң шығару құралымен бірге ажарлау бетін 
шаңнан қорғайды. 
 

7、ҚОСУ ЖƏНЕ ӨШІРУ  
 
1. Аспапты іске қосу үшін ауыстырып-қосқышты басыңыз. 
2. Аспапты өшіру үшін ауыстырып-қосқышты жіберіңіз. 
3. Аспапты үздіксіз режимге ауыстыру үшін ауыстырып-қосқышты толығымен басыңыз жəне бір уақытта 
құлыптау түймесін басып, ауыстырып-қосқышты босатыңыз. 

  Үздіксіз режимді өшіру үшін ауыстырып-қосқышты қайтадан басыңыз. 

    Аспапты ешқашан магний дайындамаларын ажарлау үшін пайдаланбаңыз. 
 

 

Ажарлағыш таспа ажарлағыш шарықтасқа мықтап орнығуы қажет жəне 
босамауы тиіс. 



 

 

8、ТАЗАЛАУ ЖƏНЕ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ 
 
Құрылғыға арнайы техникалық қызмет көрсету қажет емес. 
Желдеткіш саңылауларды жəне кірді құрғақ шүберекпен жүйелі түрде тазалап тұрыңыз. 
Егер көмір қылшақтарын ауыстыру қажет болса, оны білікті маманға тапсырыңыз (екі қылшақты əрдайым бір 
мезгілде ауыстырыңыз). 
Қуат кабелі зақымдалған болса, қауіптің алдын алу үшін оны өндіруші, қызмет көрсету агенті немесе сəйкес 
біліктілігі бар адамдар ауыстыруы тиіс 
Қоқыс толып кеткен кезде, шаң жинағыш қапты шығару портынан шығарып алыңыз да, оны орнына қою үшін 
интерфейске қарай бағыттаңыз. 

 
9、ҚОРШАҒАН ОРТА 
 

АБАЙЛАҢЫЗ! Аталмыш өнімде электрлік жəне электрондық қалдықтарды жоюға қатысты белгі бар. 
Яғни осы өнімді тұрмыстық қоқысқа тастауға болмайды, оның орнына WEEE Еуропа директивасына 
сəйкес келетін жинау орнына қайтару қажет. Кəдеге жарату бойынша кеңес алу үшін жергілікті өкілетті 
органдарға немесе қойма фирмасына хабарласыңыз. Оны қоршаған ортаға кері əсерін тигізбеу үшін 
қайта өңдейді немесе бөлшектейді. Электрлік жəне электрондық жабдықтар құрамында қауіпті заттар 
болатындықтан, олар қоршаған орта мен адам денсаулығына қауіп төндіруі мүмкін. 

 

10、КЕПІЛДІК 

1. Өнімдер ең жоғары DIY сапа стандарттарына сай жасалған. Өнімдерге сатып алынған күнінен бастап 
24 айлық кепілдікті ұсынамыз. Осы кепілдік материалда жəне өндіру кезінде пайда болуы мүмкін барлық 
ақауларды қамтиды. Алдағы уақытта адамдарға жəне/немесе материалдарға қатысты, тікелей немесе 
жанама болсын, кез-келген сипаттағы шағымдар жасау мүмкін емес. 
2. Мəселе немесе ақау пайда болған жағдайда, əрдайым алдымен дилерге хабарласу керек. Көп 
жағдайда дилер мəселені шеше алады немесе ақауды түзете алады. 
3. Бөлшектерді жөндеу немесе ауыстыру бастапқы кепілдік кезеңін ұзартпайды. 
4. Мақсатты емес пайдалану немесе тозу нəтижесінде пайда болған ақаулар кепілдік аясына кірмейді. 
Тозу жағдайындағы басқа нəрселермен қоса, бұл ауыстырып-қосқыштарға, қорғаныс тізбегінің 
ауыстырып-қосқыштарына жəне моторларға қатысты. 
5. Кепілдік бойынша талабыңыз мына шарттар орындалса ғана өңделеді: 
• Сатып алу күнін дəлелдейтін құжат ретінде түбіртекті көрсеткенде 
• Үшінші тарап жөндеу жəне/немесе ауыстыру жұмыстарын жүргізбеген болса 
• Құрал мақсатынан тыс қолданылмаса (құралға артық жүктеме түсіру немесе мақұлданбаған 
керек-жарақтарды орнату). 
• Құрал сыртқы əсерлер немесе құм не тас сияқты бөтен денелердің əсерінен зақымдалмаса. 
• Қауіпсіздік нұсқауларын жəне пайдалану нұсқауларын сақтамаудан туындаған зақым жоқ болса. 
6. Кепілдік міндеттемелері біздің сату жəне жеткізу шарттарымызбен бірге қолданылады. 
7. Өнім тиісті түрде қапталған болса, дилер арқылы қайтарылуы қажет ақаулы құралдар жинап алынады. 
Тұтынушы ақаулы өнімдерді тікелей жіберсе, ол өз бетімен тасымалдау шығындарын төлесе ғана осы 
өнімдерді өңдей аламыз. 
8. Нашар оралған күйде жеткізілген өнімдер қабылданбайды. 
 



 

 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

11、 CE ДЕКЛАРАЦИЯСЫ  
 

ADEO Services 
135 rue Sadi Carnot 

CS 00001 
59790 Ronchin - Франция 

 
Өнімнің келесідей екенін жариялайды: 

800 Вт ТАСПАЛЫ АЖАРЛАҒЫШ 
Үлгі: S1T-DD5-76 

Еуропалық Кеңестің келесі директиваларының талаптарына сай екендігін: 
 

2006/42/EC жабдықтар туралы директивасы 
ЭМҮ 2014/30/EU 

RoHS директивасы (EU) 2015/863 өзгертілген директива 2011/65/EU 
 

жəне келесі нормаларға сай: 
 

EN 62841-1: 2015+AC :15 
EN 62841-2-4:2014+AC :15 

EN 55014-1:2017 
EN 55014-2:2015 

EN 61000-3-2:2014 
EN 61000-3-3:2013 
IEC 62321-1:2013 
IEC 62321-2:2013 

IEC 62321-3-1:2013 
IEC 62321-5:2013 
IEC 62321-4:2013 
IEC 62321-6:2015 

IEC 62321-7-1:2015 
IEC 62321-7-2:2017＆ISO17075-1:2017 

                                                       
 
Сериялық нөмірі: Артқы мұқаба бетін қараңыз 
CE белгісі қойылған жылдың соңғы екі саны: 19  
 

 
Richie PERMAL 

Сапа жөніндегі басшы  
Julien Ledin өкілетті тұлғасы, ADEO сапа жөніндегі басшысы 

ADEO Services 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN – Франция 
Шанхай қаласында 11.04.2019 ж. қол қойылды 

 
 



 

  



 

 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Внимательно прочитайте руководство по 
эксплуатации, чтобы уменьшить риск травмирования. 

 

Соответствует основным требованиям стандартов 
безопасности Европейских директив 

 

Устройство класса ІІ. Двойная изоляция. Заземленные 
штепсельные вилки не требуются. 

 

Обозначает риск получения травмы, смерти или повреждения 
инструмента в случае несоблюдения инструкций, приведенных 
в данном руководстве. 

 

Используйте защитные очки. 

 

Используйте респиратор. 

 

Используйте средства защиты органов слуха. 

 

Данное устройство подлежит переработке. Если оно больше не 
пригодно для использования, сдайте его в центр переработки 
отходов. 
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1. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С 

ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТАМИ 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Прочитайте все предупреждения по технике безопасности и инструкции. 
Несоблюдение этих предупреждений и инструкций может привести к поражению электрическим током, 
пожару и (или) тяжелым травмам. 
Сохраните все предупреждения и инструкции для использования в будущем. 
Термин «электроинструмент» в предупреждениях означает электрический инструмент с питанием от сети (с 
кабелем) или электрический инструмент с питанием от аккумулятора (без кабеля). 
 
1) Безопасность рабочего места 
а) Обеспечьте чистоту и освещенность рабочего места. Загроможденные и плохо освещенные места 
служат причиной несчастных случаев. 
б) Не используйте электроинструменты во взрывоопасных местах, например вблизи горючих 
жидкостей, газов или пыли. Электроинструменты генерируют искры, которые могут воспламенить пыль 
или испарения. 
в) Не позволяйте детям и посторонним людям находиться вблизи работающего электроинструмента. 
Отвлекающие факторы могут привести к потере контроля. 
 
2) Электротехническая безопасность 
a) Вилка электроинструмента должна соответствовать розетке. Не пытайтесь вносить изменения в 
конструкцию вилки. Не используйте никакие переходники для вилок электроинструментов с 
заземлением. Использование оригинальных вилок и соответствующих им розеток уменьшает риск 
поражения электрическим током. 
б) Избегайте прикосновений к заземленным объектам, таким как трубы, радиаторы, плиты 
и холодильники. Риск поражения электрическим током выше, когда тело заземлено. 
в) Не подвергайте электроинструмент воздействию дождя или влаги. При попадании воды в 
электроинструмент увеличивается риск поражения электрическим током. 
г) Обращайтесь с кабелем аккуратно. Никогда не переносите, не тяните и не выключайте 
электроинструмент за кабель. Держите кабель подальше от источников тепла, масла, острых 
предметов и движущихся частей. Поврежденные или запутанные кабели повышают риск поражения 
электрическим током. 
д) Для работы с электроинструментом вне помещения используйте предназначенный для этого 
удлинительный кабель. Использование кабеля, подходящего для использования вне помещения, снижает 
риск поражения электрическим током. 
е) Если работа с электроинструментами в условиях повышенной влажности неизбежна, используйте 
устройство защитного отключения (УЗО). Использование УЗО снижает риск поражения электрическим 
током. 
 
3) Личная безопасность 
а) При использовании электроинструмента будьте бдительны, следите за своими действиями и 
следуйте здравому смыслу. Не пользуйтесь электроинструментом, если вы устали или находитесь 
под воздействием наркотиков, алкоголя или медикаментов. Даже кратковременная невнимательность 



 

 

при работе с электроинструментом может привести к тяжелым травмам. 
б) Используйте средства индивидуальной защиты. Используйте средства защиты глаз. Защитное 
оборудование, такое как противопылевая маска, нескользкая предохранительная обувь, жесткая каска или 
устройства защиты органов слуха в соответствующих условиях уменьшает риск травмирования. 
в) Не допускайте случайных запусков. Перед подключением электроинструмента к сети питания (или 
аккумулятору) и перед его переноской убедитесь, что выключатель находится в выключенном 
положении. Не держите палец на выключателе при переноске электроинструментов и не включайте вилку в 
розетку, если электроинструмент включен. Это может привести к несчастному случаю. 
г) Перед включением электроинструмента снимите с него регулировочные инструменты и гаечные 
ключи. Регулировочный инструмент или гаечный ключ, оставленный на вращающейся части 
электроинструмента, может стать причиной травмы. 
д) Не тянитесь. Всегда сохраняйте устойчивое положение и равновесие. Это позволит лучше 
контролировать электроинструмент в непредвиденных ситуациях. 
е) Одевайтесь надлежащим образом. Не надевайте свисающую одежду и украшения. Держите 
волосы и одежду подальше от движущихся частей. Свободная одежда, украшения и длинные волосы 
могут попасть в движущиеся части. 
ж) При наличии устройств для отвода и сбора пыли убедитесь, что они подключены и правильно 
работают. Использование этих устройств снижает вред, причиняемый пылью. 
з) Не допускайте небрежности, которая может возникнуть из-за частого использования инструмента и 
повлечь за собой самоуверенность и игнорирование правил безопасности. Неосторожное действие 
может причинить серьезную травму за доли секунды. 
 
4) Использование и обслуживание электроинструмента 
a) Не перегружайте электроинструмент. Используйте подходящий для ваших задач 
электроинструмент. Правильно выбранный электроинструмент более эффективен и безопасен при 
номинальной нагрузке. 
б) Не используйте электроинструмент, если его выключатель неисправен. Электроинструменты с 
неисправным выключателем опасны и подлежат ремонту. 
в) Перед регулировкой, сменой аксессуаров или хранением отключите электроинструмент от сети 
питания и (или) извлеките аккумулятор, если это возможно. Такие меры предосторожности уменьшают 
риск случайного запуска электроинструмента. 
г) Храните неиспользуемые электроинструменты в местах, недоступных для детей, и не доверяйте 
электроинструмент лицам, не знакомым с ним и с этими инструкциями. Электроинструменты опасны в 
руках неподготовленных пользователей. 
д) Выполняйте техническое обслуживание электроинструментов. Проверьте выравнивание и 
сцепление подвижных деталей, отсутствие поломок и прочие условия, которые могут повлиять на 
работу электроинструмента. Если электроинструмент поврежден, перед использованием его 
необходимо отремонтировать. Недостаточный уход за электроинструментом является причиной многих 
несчастных случаев. 
е) Храните режущие инструменты в чистоте и заточенном состоянии. Правильно обслуживаемые и 
хорошо заточенные режущие инструменты меньше заклинивают и лучше контролируются. 
ж) Используйте электроинструмент, принадлежности, насадки и т. п. в соответствии с настоящими 
инструкциями, учитывая условия и специфику выполняемой работы. Использование 
электроинструмента для выполнения непредусмотренных операций может привести к опасным ситуациям. 
з) Следите за тем, чтобы рукоятки и поверхности захвата были сухими и чистыми и на них не было 
масла или смазочного материала. Скользкие рукоятки и поверхности захвата не позволяют безопасно 



 

 

использовать инструмент и контролировать его в непредвиденных ситуациях. 
 
5) Ремонт 
а) Ремонт электроинструмента должен производиться квалифицированным специалистом с 
использованием только идентичных запасных частей. Это обеспечит безопасную работу 
электроинструмента. 
 
Электроинструменты с насадками типа Х: если кабель питания инструмента поврежден, обратитесь в 
сервисный центр для его замены на специально подготовленный кабель питания. 

2. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ 

ЛЕНТОЧНЫХ ШЛИФОВАЛЬНЫХ МАШИН  
 Во время работы с инструментом используйте защитные наушники. Воздействие шума может 
привести к потере слуха. 

• Во время работы с инструментом используйте маску. Воздействие пыли может причинить вред 
организму. Предупреждение! При шлифовке окрашенных поверхностей, дерева или металла образуется 
опасная токсичная пыль. Вдыхание этой пыли или контакт с ней может угрожать здоровью оператора и 
находящихся поблизости людей. 

 Держите электроинструмент только за поверхности с защитным покрытием, так как лента может 
коснуться собственного кабеля. Касание режущим элементом проводки под напряжением может 
передать напряжение на металлические части электроинструмента и привести к поражению оператора 
электрическим током. 

 Соблюдайте действующие правила при шлифовании окрашенных поверхностей. 
 Если это возможно, используйте вакуумный экстрактор для сбора пыли. 
 Удаляйте пыль и другие отходы экологически безопасным способом. 
 Соблюдайте особую осторожность при шлифовании поверхности, покрытой краской на основе свинца. 
Все лица, находящиеся в рабочей зоне, должны носить маски, специально предназначенные для защиты 
от свинцовой пыли и паров. 
- Дети и беременные женщины не должны допускаться в рабочую зону. 
- Не принимайте пищу, не пейте и не курите в рабочей зоне. 

 Остаточные риски 

Даже когда инструмент используется по назначению, все остаточные факторы риска устранить 
невозможно. Далее перечислены виды рисков, которые могут возникнуть в связи с особенностями 
схемы и конструкции инструмента. 

1. Работа без надежного респиратора может привести к поражению легких. 

2. Работа без эффективной защиты органов слуха может привести к ухудшению слуха. 

3. Вибрационное воздействие в результате длительного использования или неправильного обслуживания 
электроинструмента может привести к проблемам со здоровьем. 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Это устройство создает во время работы электромагнитное поле. Это поле при 
определенных обстоятельствах может влиять на работу активных или пассивных медицинских имплантатов. 
Чтобы снизить риск серьезных или смертельных травм, мы рекомендуем лицам с медицинскими 
имплантатами проконсультироваться с врачом и изготовителем имплантата, прежде чем приступать к работе 
с инструментом. 
 



 

 

 3. ОПИСАНИЕ 
 

 

 
 

 

 

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

 

 
Назначение 

1. Выключатель 
3. Отверстие для удаления пыли 
5. Ручка центрирования ленты 
7. Пылесборник 
9. Рукоятка 

2. Кнопка блокировки 
4. Ролики ленты 
6. Стопорный рычаг 
8. Поверхность захвата 
 

Модель S1T-DD-76 

Номинальное 
напряжение и 
частота 

230 В~, 50 Гц 

Скорость вращения 
без нагрузки 

380 м/мин. 

Потребляемая 
мощность 

900 Вт 

Декларация об уровне шума в соответствии с EN 62841 (погрешность 3 дБ) 

- Уровень звукового 
давления  

95 дБ (А), К = 3 дБ (А) 

- Уровень звуковой 
мощности  

106 дБ (А), К = 3 дБ (А) 

Декларация об 
уровне вибраций в 
соответствии с EN 
62841 (погрешность 
1,5 м/с2) 

6,45 м/с2 



 

 

Основным назначением инструмента является шлифование и полировка поверхностей изделий из дерева и 
мягкого металла, а также окрашенных стен. Инструмент нельзя использовать для обработки твердых и 
неотшлифованных объектов, таких как высокопрочные металлические поверхности, а также для полировки 
тканевых материалов. В противном случае возможно повреждение инструментов или заготовки. 
Не работайте в местах с повышенной влажностью или под дождем. Надевайте маску или респиратор во 
время работы. 
Используйте зажимы или другие приспособления для фиксации заготовки на устойчивой платформе. 

Примечание. 

- Указанное общее значение вибрации было определено с помощью стандартного теста и может быть 

использовано для сравнения разных инструментов. 

- Указанный показатель вибрации также может использоваться для предварительной оценки уровня 

воздействия. 

Предупреждение 

- В зависимости от характера использования электроинструмента фактический уровень вибрации может 

отличаться от заявленного.  

- Рекомендации по устранению риска 

Рекомендации:   1) надевайте перчатки во время работы; 
2) ограничьте время работы и сократите длительность сеансов работы. 

5. УСТАНОВКА ШЛИФОВАЛЬНОЙ ЛЕНТЫ  
 
Вытяните стопорный рычаг и поверните его до упора. 
1. Возьмите шлифовальную ленту необходимой зернистости и установите на ролики. Убедитесь, что 
направление стрелки на внутренней стороне шлифовальной ленты совпадает с направлением стрелки на 
устройстве. 

2. Убедитесь, что шлифовальная лента выпрямлена и расположена по центру ролика. 
3. Сдвиньте стопорный рычаг назад. 
4. Включите устройство, чтобы шлифовальная лента начала двигаться. На включенном устройстве 
поворачивайте ручку центрирования ленты, пока шлифовальная лента не начнет двигаться прямо. 

 

 
 
 

6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ПЫЛИ  
 
В сочетании с пылесборником или внешним устройством удаления пыли это отверстие позволяет удалять 
пыль с обрабатываемой поверхности. 

 

7. ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ  
 
1. Чтобы включить устройство, нажмите выключатель. 

 

Шлифовальная лента должна плотно прилегать к шлифовальной 
пластине и не должна провисать. 



 

 

2. Чтобы выключить устройство, отпустите выключатель. 
3. Чтобы переключить устройство в режим непрерывной работы, удерживайте выключатель полностью 
нажатым, нажмите кнопку блокировки и затем отпустите выключатель. 

  Чтобы выключить непрерывный режим, нажмите выключатель еще раз. 

    Никогда не используйте инструмент для шлифования магниевых заготовок. 

8. ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 
Данный инструмент не требует никакого специального обслуживания. 
Регулярно очищайте вентиляционные отверстия от грязи с помощью сухой ткани. 
Если угольные щетки необходимо заменить, это должен сделать квалифицированный специалист по 
ремонту (всегда заменяйте две щетки одновременно). 
Если кабель питания поврежден, то во избежание поражения электрическим током его должен заменить 
изготовитель, его технический представитель или другой квалифицированный специалист. 
Когда резервуар для мусора заполнится, снимите пылесборник с разъема и очистите его, затем установите 
обратно. 

 
9. ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА 
 

ВНИМАНИЕ! Устройство маркировано символом, указывающим на утилизацию электрических и 
электронных отходов. Это означает, что данное устройство нельзя выбрасывать вместе с бытовыми 
отходами. Его необходимо сдать на утилизацию в пункт сбора отходов в соответствии с европейской 
директивой об утилизации электрического и электронного оборудования (WEEE). Для получения 
рекомендаций по утилизации обратитесь в местные органы власти или в магазин. Устройство будет 
переработано или ликвидировано в целях снижения влияния на окружающую среду. Электрическое и 
электронное оборудование представляет потенциальную опасность для окружающей среды и 
здоровья людей из-за наличия опасных веществ. 

 

10. ГАРАНТИЯ 

1. Продукция разработана в соответствии с высшими стандартами качества для бытовых инструментов. 
Мы предоставляем на свои продукты 24-месячную гарантию со дня приобретения. Гарантия 
распространяется на все дефекты материалов и изготовления, которые могут возникнуть на 
протяжении указанного срока. Никакие другие претензии любого вида, прямые или косвенные, 
относящиеся к людям или материалам, не могут быть удовлетворены. 
2. В случае возникновения проблемы или обнаружения дефекта необходимо прежде всего обратиться к 
дилеру. В большинстве случаев дилер может решить проблему или устранить дефект. 
3. Ремонт или замена деталей не продлевают изначальный срок гарантии. 
4. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие вследствие износа или неправильного 
обращения с устройством. 
Кроме прочего, это касается неисправностей, связанных с износом выключателей, защитных цепей и 
двигателей. 
5. Претензия в рамках гарантийных обязательств может быть принята только при следующих 
условиях. 
• Имеется подтверждение даты покупки в виде чека. 



 

 

• Никакой ремонт и (или) замена частей устройства не проводились третьими лицами. 
• Инструмент использовался должным образом (не перегружался и на него не устанавливались 
комплектующие сторонних производителей). 
• Нет следов повреждений вследствие внешних воздействий, таких как песок или камни. 
• Нет следов повреждений вследствие несоблюдения инструкций по технике безопасности и правил 
использования. 
6. Условия гарантийного обслуживания применяются вместе с нашими правилами продажи и поставки. 
7. Неисправные инструменты, подлежащие возврату компании-производителю через дилера, 
принимаются при условии надлежащей упаковки изделия. Если покупатель возвращает товары 
непосредственно в нашу компанию, мы сможем выполнить обслуживание таких товаров только при 
условии, что покупатель оплачивает расходы на транспортировку. 
9. Компания-производитель не принимает продукцию, не упакованную должным образом. 

 



 

 

11. Декларация соответствия нормам ЕС  
 

ADEO Services 
135 rue Sadi Carnot 

CS 00001 
59790 Ronchin — France (Франция) 

 
Заявляем, что изделие: 

ЛЕНТОЧНАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 800 ВТ 
Модель: S1T-DD5-76 

Удовлетворяет требованиям следующих директив: 
 

Директива о машинном оборудовании 2006/42/EC 
Директива по электромагнитной совместимости 2014/30/EU 

Директива RoHS (EU) 2015/863, дополнение к Директиве 2011/65/EU 
 

и соответствует следующим нормам: 
 

EN 62841-1: 2015+AC :15 
EN 62841-2-4:2014+AC :15 

EN 55014-1:2017 
EN 55014-2:2015 

EN 61000-3-2:2014 
EN 61000-3-3:2013 
IEC 62321-1:2013 
IEC 62321-2:2013 

IEC 62321-3-1:2013 
IEC 62321-5:2013 
IEC 62321-4:2013 
IEC 62321-6:2015 

IEC 62321-7-1:2015 
IEC 62321-7-2:2017 и ISO17075-1:2017 

                                                      
 
Серийный номер: см. на задней странице обложки. 
Две последние цифры года присвоения маркировки CE: 19  
 

 
Ричи ПЕРМАЛ (Richie PERMAL) 

Руководитель отдела контроля качества поставщиков  
Официальный представитель Жюльен Ледин (Julien Ledin), руководителя отдела качества ADEO 

ADEO Services 135 Rue Sadi Carnot — CS 00001 59790 RONCHIN — France (Франция) 
Подписано в Шанхае 11/04/2019 

  
 



 

 

SYMBOLS 

 

 

WARNING-To reduce the risk of injury, user must read instructions 
carefully 

 

In accordance with essential applicable safety standards of 
European directives 

 

Class II machine – Double insulation – You don’t need any earthed 
plug. 

 

Denotes risk of personal injury, loss of life or damage to the tool in 
case of non-observance of the instructions in this manual 

 

Wear eye protection 

 

Wear respiratory protection 

 

Wear ear protection 

 

This product is recyclable. If it cannot be used anymore, please take 
it to waste recycling centre. 
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1、GENERAL POWER TOOLS SAFETY WARNINGS 
 

WARNING Read all safety warnings and all instructions. Failure to follow the warnings and instructions 

may result in electric shock, fire and/or serious injury. 
Save all warnings and instructions for future reference. 
The term "power tool" in the warnings refers to your mains-operated (corded) power tool or battery-operated 
(cordless) power tool. 
 
1) Work area safety 
a) Keep work area clean and well lit. Cluttered or dark areas invite accidents. 
b) Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, 
gases or dust. Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes. 
c) Keep children and bystanders away while operating a power tool. Distractions can cause you to lose control. 
 
2) Electrical safety 
a) Power tool plugs must match the outlet. Never modify the plug in any way. Do not use any adapter plugs 
with earthed (grounded) power tools. Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock. 
b) Avoid body contact with earthed or grounded surfaces, such as pipes, radiators, ranges and refrigerators. 
There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded. 
c) Do not expose power tools to rain or wet conditions. Water entering a power tool will increase the risk of 
electric shock. 
d) Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep cord 
away from heat, oil, sharp edges or moving parts. Damaged or entangled cords increase the risk of electric 
shock. 
e) When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use. Use of a cord 
suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock. 
f) If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use a residual current device (RCD) protected 
supply. Use of an RCD reduces the risk of electric shock. 
 
3) Personal safety 
a) Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool. Do not use a 
power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication. A moment of inattention 
while operating power tools may result in serious personal injury. 
b) Use personal protective equipment. Always wear eye protection. Protective equipment such as a dust mask, 
non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries. 
c) Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in the off-position before connecting to power source 
and/or battery pack, picking up or carrying the tool. Carrying power tools with your finger on the switch or 
energising power tools that have the switch on invites accidents. 
d) Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on. A wrench or a key left attached to a 
rotating part of the power tool may result in personal injury. 
e) Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times. This enables better control of the power tool 
in unexpected situations. 
f) Dress properly. Do not wear loose clothing or jewellery. Keep your hair and clothing away from moving 
parts. Loose clothes, jewellery or long hair can be caught in moving parts. 



 

 

g) If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are 
connected and properly used. Use of dust collection can reduce dust-related hazards. 
h) Do not let familiarity gained from frequent use of tools allow you to become complacent and ignore tool 
safety principles. A careless action can cause severe injury within a fraction of a second. 
 
4) Power tool use and care 
a) Do not force the power tool. Use the correct power tool for your application. The correct power tool will do 
the job better and safer at the rate for which it was designed. 
b) Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off. Any power tool that cannot be controlled 
with the switch is dangerous and must be repaired. 
c) Disconnect the plug from the power source and/or remove the battery pack, if detachable, from the power 
tool before making any adjustments, changing accessories, or storing power tools. Such preventive safety 
measures reduce the risk of starting the power tool accidentally. 
d) Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the power tool 
or these instructions to operate the power tool. Power tools are dangerous in the hands of untrained users. 
e) Maintain power tools. Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any 
other condition that may affect the power tool’s operation. If damaged, have the power tool repaired before 
use. Many accidents are caused by poorly maintained power tools. 
f) Keep cutting tools sharp and clean. Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to 
bind and are easier to control. 
g) Use the power tool, accessories and tool bits etc. in accordance with these instructions, taking into 
account the working conditions and the work to be performed. Use of the power tool for operations different 
from those intended could result in a hazardous situation. 
h) Keep handles and grasping surfaces dry, clean and free from oil and grease. Slippery handles and grasping 
surfaces do not allow for safe handling and control of the tool in unexpected situations. 
 
5) Service 
a) Have your power tool serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts. This 
will ensure that the safety of the power tool is maintained. 
 
For power tools with type X attachment: instruction that, if the supply cord of this power tool is damaged, it must 

be replaced by a specially prepared supply cord available through the service organization 
 

2、SPECIAL SAFETY INSTRUCTIONS FOR BELT SANDER  

 
 Wear ear protectors when using the machine. Exposure to noise can cause hearing loss. 
• Wear mask when using the machine. Exposure to dust can cause harmful to the body. Warning! Harmful/toxic 

dusts arising from sanding e.g. lead painted surfaces, woods and metals. Contact with or inhalation of these dusts can 
endanger the health of operator and bystanders. 

 Hold power tool by insulated gripping surfaces, because the belt may contact its own cord. Cutting a "live" 
wire may make exposed metal parts of the power tool "live" and could give the operator an electric shock. 

 Observe the applicable regulations when sanding painted surfaces. 
 Whenever possible, use a vacuum extractor for dust collection. 
 Remove dust and other waste matter in an environmentally safe way. 



 

 

 Take special care when sanding lead based paint: 
All persons entering the work area, must wear a mask specially designed for protection against lead paint dust 
and fumes. 
- Children and pregnant women must not enter the work area. 
- Do not eat, drink or smoke in the work area. 

 Residual risks 

Even when the tool is used as prescribed it is not possible to eliminate all residual risk factors. The 
following hazards may arise in connection with the tool’s construction and design: 

1. Damage to lungs if an effective dust mask is not worn. 

2. Damage to hearing if effective hearing protection is not worn. 

3. Health defects resulting from vibration emission if the power tool is being used over longer period of time or not 
adequately managed and properly maintained. 

 
WARNING! This machine produces an electromagnetic field during operation. This field may under some 
circumstances interfere with active or passive medical implants. To reduce the risk of serious or fatal injury, we 
recommend persons with medical implants to consult their physician and the medical implant manufacturer before 
operating this machine. 
 

 3、DESCRIPTION 
 

 

 
 

4、TECHNICAL DATA  

 

1. On/Off - switch 
3. Dust extraction outlet 
5. Belt centring knob 
7. Dust bag 
9. Handle 

2. Lock on button 
4. Belt rollers 
6. Clamping lever 
8. Grasping surface 
 



 

 

 
Intend use 
Mainly used for the grinding and polishing the surfaces of wood products, soft metal or the painted walls. It cannot 
be used for the hard and unpolished surface of objects, such as high-strength metal surfaces, or for the polishing of 
cloth materials, so as not to damage the tools or workpiece. 
Don’t work under the moist area or the raining day. Wear the mask when the working. 
Use clamps or another practical way to secure and support the workpiece to a stable platform 

Note: 

- That the declared vibration total value has been measured in accordance with a standard test method and may be 

used for comparing one tool with another; 

- That the declared vibration total value may also be used in a preliminary assessment of exposure. 

Warning: 

- That the vibration emission during actual use of the power tool can differ from the declared total value depending 

on the ways in which the tool is used;  

- avoid vibration risk 

Suggestion:   1) wear glove during operation 
             2) limit operating time and shorten trigger time 

5、MOUNTING A SANDING BELT  
 
Pull the clamping lever out and turn it as far as it will go. 
1. Take a sanding belt of the required grain size and place it on the rollers. Make sure that the arrow on the inside of 

the sanding belt points in the same direction as the arrow on the machine. 
2. Make sure that the sanding belt is straight and centred on the roller. 
3. Push the clamping lever back. 
4. Switch the machine on to let the sanding belt run. With the machine switched on, turn the belt centring knob until 

the sanding belt keeps running straight. 
 

Model S1T-DD-76 

Rated 
Voltage/Frequency 

230V~50Hz 

No-load Speed 380m/min 

Power input 900W 

Declaration of the noise emission values according to EN 62841 (considered uncertainty 3 dB) 

- Sound pressure 
level  

95 dB(A); K=3 dB(A) 

- Sound power level  106 dB(A); K=3 dB(A) 

Declaration of the 
vibration emission 
according to EN 
62841 (considered 
uncertainty 1.5m/s2) 

6.45m/s2 



 

 

 

6、USING THE DUST EXTRACTION OUTLET  
 
In combination with the dust bag or an external dust extractor, the dust extraction outlet keeps dust away from the 
sanding surface. 

7、SWITCHING ON AND OFF  
 
1. To switch on the machine press the on/off switch. 
2. To switch off the machine, release the on/off switch. 
3. To switch the machine to continuous mode, you keep the on/off switch fully pressed and simultaneously press the 

lock button And subsequently release the on/off switch. 
  To switch off continuous mode, press the on/off switch again. 

    Never use the machine for sanding magnesium work pieces. 

8、CLEANING AND MAINETENANCE 
 
The machine does not require any special maintenance. 
Regularly clean the ventilation slots and the dirty with dry cloth 
If the carbon brushes need to be replaced, have this done by a qualified repair person (always replace the two 
brushes at the same time). 
If the supply cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified 
persons in order to avoid a hazard 
When the rubbish are full, discharge the dust bag from the exhaust mouth and clean it, then aimed at the interface 
so as to put back 

9、ENVIRONMENT 
 

CAUTION! This product has been marked with a symbol relating to removing electric and electronic waste. 
This means that this product shall not be discarded with household waste but that it shall be returned to a 
collection system which conforms to the European WEEE Directive. Contact your local authorities or stocks 
for advice on recycling. It will then be recycled or dismantled in order to reduce the impact on the environment. 
Electric and electronic equipment can be hazardous for the environment and for human health since they 
contain hazardous substances. 

 

10、WARRANTY 

1. The products are designed to highest DIY quality standards. We offer a 24-month warranty for its products, 
from the date of purchase. This warranty applies to all material and manufacturing defects which may arise. 
Further claims of any nature, whether direct or indirect, with regard to persons and/or materials, are not 
possible. 
2. In the event of a problem or defect, you should first always consult your dealer. In most cases, the dealer will 
be able to solve the problem or correct the defect. 
3. Repairs or the replacement of parts will not extend the original warranty period. 

 

The sanding belt must be fitted firmly on the sanding pad and should not 
come loose. 



 

 

4. Defects which have arisen as a result of improper use or wear are not covered by the warranty. 
Amongst other things, this relates to switches, protective circuit switches and motors, in the event of wear. 
5. Your claim upon the warranty can only be processed if: 
• Proof of the purchase date can be provided in the form of a receipt 
• No repairs and/or replacements have been carried out by third parties 
• The appliance has not been subjected to improper use (overloading of the machine or fitting non-approved 
accessories). 
• There is no damage caused by external influences or foreign bodies such as sand or stones. 
• There is no damage caused by non-observance of the safety instructions and the instructions for use. 
6. The warranty stipulations apply in combination with our terms of sale and delivery. 
7. Faulty tools to be returned to via your dealer will be collected by as long as the product is properly packaged. 
If faulty goods are sent directly to by the consumer, we will only be able to process these goods if the 
consumer pays the shipping costs. 
10. Products which are delivered in a poorly packaged condition will not be accepted. 
 

   
   



 

 

11、 CE DECLARATION  
 

ADEO Services 
135 rue Sadi Carnot 

CS 00001 
59790 Ronchin - France 

 
Declare that the product: 
800W BELT SANDER 
Model: S1T-DD5-76 

meets the requirements of the following Council directives: 
 

The Machinery Directive 2006/42/EC 
EMC 2014/30/EU 

ROHS Directive(EU)2015/863 amending Directive 2011/65/EU 
 

and conforms to the following norms: 
 

EN 62841-1: 2015+AC :15 
EN 62841-2-4:2014+AC :15 

EN 55014-1:2017 
EN 55014-2:2015 

EN 61000-3-2:2014 
EN 61000-3-3:2013 
IEC 62321-1:2013 
IEC 62321-2:2013 

IEC 62321-3-1:2013 
IEC 62321-5:2013 
IEC 62321-4:2013 
IEC 62321-6:2015 

IEC 62321-7-1:2015 
IEC 62321-7-2:2017＆ISO17075-1:2017 

                                                      
 

 
Serial No.: Please refer to the back cover page 
Last two numbers of the year CE marking applied: 19  
 

Richie PERMAL 
Supplier Quality Leader  

Authorized representative of Julien Ledin, ADEO Quality Leader 
ADEO Services 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN – France 

Signed in Shanghai 11/04/2019 
  



 

 

 
 


