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LSV 5-225 LSV 5-225 Comfort

D mm 225 (8 7/8) 225 (8 7/8)

P1 W 500 500

P2 W 270 270

n0 min-1 (opm) 1000-1650 1000-1650

m kg (lbs) 3,8 (8.4) 4,5 (9.9)

ah,Kh m/s2 < 2,5 / 1,5 < 2,5 / 1,5

LpA,KpA dB(A) 76 / 3 76 / 3

LWA,KWA dB(A) 87 / 3 87 / 3

13.

l = 1,1 m (41 3/8")

*1) Serial Number: 00136..*1) Serial Number: 00103..

l = 1,6 m (61 7/32")

l = 2,1 m (81 1/16")

l = 1,6 m (61 7/32")
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Oryginalna instrukcja obs ugi

O wiadczamy z pe n odpowiedzialno ci , e 
szlifierki na wysi gniku oznaczone typem i 
numerem seryjnym *1) spe niaj wszystkie 
obowi zuj ce przepisy dyrektyw *2) i norm *3). 
Dokumentacja techniczna *4) - patrz strona 3.

Urz dzenie jest przeznaczone do profesjonalnego 
szlifowania szpachlowanych cian gipsowo-
kartonowych, sufitów i cian wewn trz 
pomieszcze oraz na zewn trz, a tak e do 
usuwania pozosta o ci tapet, farb, ok adzin, kleju i 
lu nego tynku.
Za szkody powsta e w wyniku u ytkowania 
niezgodnego z przeznaczeniem odpowiedzialno
ponosi wy cznie u ytkownik.
Przestrzega  ogólnie obowi zuj cych przepisów 
BHP oraz do czonych zasad bezpiecze stwa.

Dla bezpiecze stwa u ytkownika oraz w 
celu ochrony elektronarz dzia zwróci
szczególn uwag na miejsca w tek cie 
oznaczone tym symbolem!

OSTRZE ENIE! W celu zminimalizowania 
ryzyka obra e zapozna si z tre ci
instrukcji obs ugi.

OSTRZE ENIE! Przeczyta wszystkie 
zasady bezpiecze stwa i instrukcje.

Nieprzestrzeganie zasad bezpiecze stwa i 
instrukcji mo e by przyczyn pora enia pr dem 
elektrycznym, po aru i/lub powa nych obra e
cia a.
Wszystkie zasady bezpiecze stwa i instrukcje 
starannie przechowywa , by móc z nich 
skorzysta w przysz o ci.
Przekazuj c elektronarz dzie innym osobom 
nale y przekaza  równie niniejsz instrukcj
obs ugi.

Przed przyst pieniem do regulacji ustawie , 
przezbrajania, konserwacji lub czyszczenia 
wyci gn wtyczk z gniazda sieciowego.
Obrabiany element zabezpieczy przed 
przesuni ciem, np. za pomoc narz dzi 
mocuj cych.

OSTRZE ENIE � Zawsze nosi okulary 
ochronne.

W przypadku d ugotrwa ej pracy nosi
ochronniki s uchu. D u sze oddzia ywanie 
wysokiego poziomu ha asu mo e spowodowa
uszkodzenie s uchu.
Maszyn trzyma obiema r kami za przewidziane 
do tego r koje ci (13), (8).
Unika niezamierzonego uruchomienia: urz dzenie 
zawsze wy cza , gdy wtyczka jest wyci gana z 
gniazda lub w przypadku przerwy w dop ywie 
pr du.
Zawsze pracowa z zamontowanym materia em 

ciernym.
Aby unikn przeci enia maszyny, nie blokowa
talerza podporowego. Talerza podporowego nie 
dociska do p aszczyzny roboczej z u yciem si y.
Latarka LED (9): Nie patrze bezpo rednio na 
diod LED.

Nie kierowa wi zki wiat a w stron oczu 
ludzi ani zwierz t.

Redukcja zapylenia:
Cz stki uwalniane podczas u ywania 
urz dzenia mog zawiera substancje 

wywo uj ce raka, reakcje alergiczne, schorzenia 
dróg oddechowych i wady wrodzone lub zaburza
zdolno rozrodcz . Spo ród tych substancji 
mo na wymieni : o ów (farby zawieraj ce o ów), 
py mineralny (z kamienia, betonu itp.), domieszki 
stosowane podczas obróbki drewna (chromiany, 

rodki ochronne do drewna), niektóre gatunki 
drewna (py  z obróbki drewna d bowego lub 
bukowego), metale, azbest.
Poziom ryzyka zale y od tego, przez jak d ugi czas 
u ytkownik lub znajduj ce si w pobli u osoby b d
nara one na dzia anie py u.
Wyeliminowa mo liwo przedostania si
cz steczek py u do organizmu.
W celu zredukowania zagro enia ze strony 
wymienionych substancji: Zapewni dobr
wentylacj w miejscu pracy i nosi odpowiednie 

rodki ochrony, na przyk ad maski przeciwpy owe, 
które s w stanie filtrowa mikroskopijnie ma e 
cz stki.
Przestrzega wytycznych dotycz cych 
obrabianego materia u, pracowników, rodzaju i 
miejsca zastosowania (np. przepisów o ochronie 
pracy, utylizacji).
Szkodliwe cz stki eliminowa z powietrza w 
miejscu ich emisji i zapobiega odk adaniu si ich w 
otoczeniu.
U ywa odpowiedniego osprz tu. Pozwoli to 
ograniczy ilo cz stek przenikaj cych w 
niekontrolowany sposób do otoczenia. 
Stosowa odpowiedni instalacj odsysania py u.
W celu zminimalizowania zagro enia py em:
- Nie kierowa uwalnianych cz stek i strumienia 

powietrza wylotowego z urz dzenia w stron
samego siebie, innych osób znajduj cych si w 
pobli u ani na osiad y py

1. Deklaracja zgodno ci

2. U ytkowanie zgodne z 
przeznaczeniem

3. Ogólne zasady 
bezpiecze stwa

4. Specjalne zasady 
bezpiecze stwa
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- U ywa  systemów odpylania i/lub oczyszczaczy 
powietrza

- Zapewni dobr wentylacj miejsca pracy i 
czysto dzi ki wyci gowi powietrza. Zamiatanie 
lub nadmuch powoduje wzbijanie py u.

- Odzie ochronn nale y odkurza lub pra . Nie 
przedmuchiwa , nie trzepa , nie czy ci
szczotk .

Patrz strona 2.
1 Talerz podporowy
2 Arkusz cierny *
3 Szczotka wie cowa
4 Gumowa uszczelka wargowa
5 Przylga kraw dziowa (do pracy przy kraw dzi)
6 Pa k zabezpieczaj cy
7 Hak mocuj cy
8 Wysi gnik (r koje )
9 Dioda LED *

10 Prze cznik diody LED *
11 W cznik, wy cznik
12 Pokr t o nastawcze (do ustawiania pr dko ci 

obrotowej)
13 R koje
14 Króciec odsysania
15 G owica szlifierska 
16 Pokrywy serwisowe
17 ruby pokryw serwisowych
18 ruba mocuj ca talerz podporowy
19 Podk adka
20 Mimo ród
21 Wa
* w zale no ci od modelu/wyposa enia

Przed uruchomieniem urz dzenia sprawdzi , 
czy napi cie i cz stotliwo sieci podane na 

tabliczce znamionowej s zgodne z parametrami 
zasilania sieciowego w miejscu pracy.

Na zasilaniu elektrycznym zainstalowa
wy cznik ró nicowopr dowy (RCD) o maks. 

pr dzie wyzwalaj cym 30 mA.
Przed przyst pieniem do wykonywania prac 
zwi zanych z regulacj lub przezbrojeniem 

urz dzenia wyj wtyczk z gniazdka.

6.1 Skracanie lub wyd u enia wysi gnika
(LSV 5-225 Comfort)

Montowa maksymalnie 2 rury uchwytowe 
(przed u enia).

Demonta wysi gnika
Patrz rysunek A.
1. Unie pa k zabezpieczaj cy (6).
2. Przesun  na dó hak mocuj cy (7). 
3. Rozsun elementy wysi gnika (8).
Patrz rysunek A.
Monta wysi gnika
Patrz rysunek B.

1. Elementy wysi gnika (8) po czy jak pokazano 
na rysunku.

2. Hak mocuj cy (7) przesun  do oporu do góry.
3. Pa k zabezpieczaj cy (6) przesun  na dó , a

b dzie przylega do wysi gnika.
4. Sprawdzi dok adne zamocowanie. W 

przypadku braku mo liwo ci pewnego 
po czenia elementów konieczne jest 
wyregulowanie si y mocuj cej. Patrz rozdzia
Konserwacja.

6.2 Mocowanie arkusza ciernego
Arkusz cierny z mocowaniem na rzepy

atwe mocowanie i zdejmowanie dzi ki 
zastosowaniu mocowania na rzepy. Wystarczy tak 
docisn arkusz cierny, aby otwory w arkuszu (2) 
pokry y si z otworami talerza podporowego (1).

6.3 Odpylanie
Dla optymalnego odsysania py u zamocowa
arkusz cierny w taki sposób, aby otwory arkusza 
ciernego (2) i talerza podporowego (1) pokrywa y 

si ze sob . 
Dla uzyskania optymalnych efektów odpylania 
obróci szczotk wie cow jak pokazano na 
rysunku (do zatrza ni cia): szczotka wie cowa (3) i 
gumowa uszczelka wargowa (4) ca kowicie okalaj
talerz podporowy (1). Optymalna pozycja jest 
równie zapewniona, je eli urz dzenie jest 
ustawione prosto na uchwycie, a kraw d
przy o enia (5) skierowana bezpo rednio w dó .
Pod czy  do kró ca odsysania (14) odpowiednie 
urz dzenie ss ce.
Podczas d ugotrwa ego szlifowania 
szpachlowanych powierzchni o znacznym 
poziomie pylenia zalecamy stosowanie odkurzacza 
uniwersalnego z systemem automatycznego 
czyszczenia filtrów (np. ASR 35 L ACP, ASR 35 M 
ACP). 
Wskazówka: szczególnie dobrze nadaje si do 
tego mufa 316062390, poniewa jest ona 
wyposa ona w z cze bagnetowe zabezpieczaj ce 
przez zsuni ciem. Sposób monta u mufy 
316062390 na w u odsysaj cym: Odkr ci z 
w a muf w a odsysaj cego (gwint lewostronny) 
i nakr ci na niego muf specjaln (gwint 
lewostronny).

6.4 Szlifowanie przy kraw dzi
Na czas szlifowania przy kraw dzi szczotk
wie cow  (3) obróci  w taki sposób, aby przylga 
kraw dziowa (5) by a prowadzona wzd u kraw dzi 
obrabianego detalu.

U ytkowa wy cznie w stanie zmontowanym. 
Nie w cza urz dzenia, je eli brakuje w nim 

elementów lub s one uszkodzone.

7.1 W czanie/wy czanie urz dzenia
Po wy czeniu urz dzenie wolno od o y
dopiero po ca kowitym zatrzymaniu silnika.

5. Elementy urz dzenia

6. Uruchomienie

7. U ytkowanie



POLSKIpl

54

Urz dzenie w czy /wy czy prze cznikiem (11).
I = W .
0 = Wy .
Najpierw w czy urz dzenie, a dopiero potem 
umie ci talerz szlifierski na p aszczy nie roboczej. 
W przypadku bardzo wysokich wymaga w 
odniesieniu do jako ci obróbki zalecamy najpierw 
umie ci talerz szlifierski na obrabianej 
p aszczy nie, a dopiero pó niej uruchomi
urz dzenie.

7.2 Ustawianie pr dko ci obrotowej
Ustawi pr dko obrotow pokr t em nastawczym 
(12). Regulacja jest mo liwa równie podczas 
pracy urz dzenia.
Optymalne ustawienie najlepiej jest ustali na 
podstawie prób.
Podstawowa zasada: im bardziej mi kki materia , 
tym mniejsza pr dko obrotowa.

7.3 W czanie/wy czanie o wietlenia LED
O wietlenie LED (10) w czy /wy czy
prze cznikiem (9). 
(O wietlenie LED wieci si tylko przy w czonym 
silniku.)
I = W .
0 = Wy .

Przed przyst pieniem do wykonywania prac 
zwi zanych z konserwacj lub czyszczeniem 

urz dzenia wyj wtyczk z gniazdka.
Regularnie czy ci urz dzenie. Szczeliny 
wentylacyjne przy silniku czy ci si za pomoc
odkurzacza.
W razie potrzeby oczy ci talerz podporowy (1) 
z mocowaniem na rzepy (odkurzy py ). Dzi ki 
temu mo na wyd u y ywotno ok adziny z 
mocowaniem na rzepy.
Usuwanie spi trze w g owicy szlifierskiej (15)
- Wskazówka: pokrywy serwisowe (lewa i prawa) 

(16) nie s jednakowe, nie wolno ich zamienia ! 
Wykr ci ruby mocuj ce pokryw serwisowych  
(17), zdj i od o y pokrywy serwisowe.

- Usun py u ywaj c dyszy szczelinowej 
odkurzacza, w razie potrzeby udro ni kana
drutem.

- Ewentualnie odkr ci talerz podporowy (1) i 
odessa py z kana ów odsysaj cych 
znajduj cych si pod nim; zapewni dro no
kana ów.

Przed przyst pieniem do wykonywania prac 
zwi zanych z konserwacj lub czyszczeniem 

urz dzenia wyj wtyczk z gniazdka.
Regularnie sprawdza talerz podporowy (1). 
Wymiana zu ytego talerza podporowego (1)
1. Wykr ci rub mocuj c (18) talerz 

podporowy.
2. Zdj talerz podporowy (1) oraz podk adk (19).

3. Talerz podporowy z mocowaniem na rzepy (jako 
cz  zamienna) � patrz rozdzia  �Akcesoria�.

4. Za o y  talerz podporowy (1) i obróci do 
zaz bienia na tarczy zabierakowej.

5. Ponownie wkr ci rub mocuj c (18) razem z 
podk adk (19), a nast pnie doci gn .

Regularnie sprawdza szczotk wie cow (3). 
Wymiana zu ytej szczotki wie cowej (3)
Patrz strona 2, rys. D.
- Wyci gn szczotk wie cow (3).
- Wsun now szczotk wie cow (nr kat.: 

6.26663).
Regularnie sprawdza gumow uszczelk
wargow (4). Wymiana zu ytej gumowej 
uszczelki wargowej (4)
Patrz strona 2, rys. D.
- Zdemontowa talerz podporowy (1).
- Wykr ci ruby mocuj ce gumowej uszczelki 

wargowej (4).
- Zamontowa now gumow uszczelk wargow

(nr kat.: 3.44101740).
Uszkodzony wa ek (21)
Wa ek (21) sk ada si  z 2 elementów: w yka (na 
zewn trz) i rdzenia wa ka (wewn trz).
Wymiana zu ytego rdzenia wa ka na zapasowy 
dostarczony w komplecie 
Patrz rysunek na stronie 3.
1. Nacisn przycisk (np. kluczem imbusowym) i 

przytrzyma wci ni ty.
2. Zdemontowa wa .
3. Odkr ci wa na g owicy szlifierskiej (gwint 

prawoskr tny).
4. Wyj z w yka ca o uszkodzonego rdzenia 

wa ka (w w yku nie mog zosta adne 
od amane pozosta o ci).

5. Przykr ci w yk do g owicy szlifierskiej do 
oporu, ale nie dokr ca .

6. Podczas monta u zadba o to, eby nowy rdze
wa ka nie by zanieczyszczony. Wyj z 
opakowania dostarczony w komplecie rdze
wa ka i wsadzi do w yka.

7. �Ko cówk wa u z przyciskiem� wygi w 
kierunku wysi gnika. Ponownie wykr ci
ko cówk wa u po stronie g owicy szlifierskiej, 
tak mocno aby mo liwe by o wsuni cie 
�ko cówki wa u z przyciskiem� do wysi gnika i 
zatrza ni cie przycisku. (W razie potrzeby 
delikatnie obróci talerz szlifierski r k , aby 
u atwi wetkni cie wa u.) 

Wymiana zu ytego wa ka (21) na nowy (nr kat. 
cz ci zamiennej: 6.26664)
Patrz rysunek na stronie 4.
Zdejmowanie:
1. Nacisn przycisk (np. kluczem imbusowym) i 

przytrzyma wci ni ty.
2. Zdemontowa wa .
3. Odkr ci wa na g owicy szlifierskiej (gwint 

prawoskr tny).
Zak adanie:
- Zadba o to, aby podczas monta u rdze wa u nie 

wypad z rury i nie zabrudzi si .
1. Nowy wa (nr kat.: 6.26664) wkr ci do oporu do 

g owicy szlifierskiej � nie dokr ca .

8. Czyszczenie

9. Konserwacja
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2. �Ko cówk wa u z przyciskiem� wygi w 
kierunku wysi gnika. Ponownie wykr ci
ko cówk wa u po stronie g owicy szlifierskiej, 
tak mocno aby mo liwe by o wsuni cie 
�ko cówki wa u z przyciskiem� do wysi gnika i 
zatrza ni cie przycisku. (W razie potrzeby 
delikatnie obróci talerz szlifierski r k , aby 
u atwi wetkni cie wa u.) 

LSV 5-225 Comfort (tylko w razie potrzeby):
Regulacja si y mocuj cej po czenia 
elementów wysi gnika 
Patrz strona 2, rys. E.
1. Unie pa k zabezpieczaj cy (6).
2. Przesun  na dó hak mocuj cy (7).
3. Obróci mimo ród (20).

= zwi kszanie si y mocuj cej
= zmniejszanie si y mocuj cej

4. Zamocowa wysi gnik (8) i sprawdzi si
mocuj c .

5. W razie potrzeby powtórzy  kroki 1 � 4 i w razie 
potrzeby obróci mimo ród w przeciwnym 
kierunku.

Stosowa wy cznie oryginalne akcesoria Metabo.
Wskazówka: Akcesoria Metabo s dostosowane 
do ok adziny z mocowaniem na rzepy. Pozwoli to 
wyd u y ywotno ok adziny z mocowaniem na 
rzepy.
A Talerz podporowy z mocowaniem na rzepy 

(mi kki, jako cz zamienna): Nr kat.: 6.26661
B Talerz podporowy z mocowaniem na rzepy 

(twardy): Nr kat.: 6.26662
Stosowa wy cznie akcesoria, które spe niaj
wymagania i parametry okre lone w niniejszej 
instrukcji obs ugi.
Pe en zestaw akcesoriów mo na znale na stronie 
www.metabo.com lub w katalogu.

Wszelkie naprawy elektronarz dzi mo e 
wykonywa wy cznie elektryk! 

W sprawie naprawy elektronarz dzia nale y si
zwróci do przedstawiciela Metabo. Adresy s
dost pne na stronie www.metabo.com.
Wykazy cz ci zamiennych mo na pobra pod 
adresem www.metabo.com.

Przestrzega  krajowych przepisów dotycz cych 
usuwania i recyklingu zu ytych urz dze , 
opakowa  i akcesoriów.

Dotyczy tylko pa stw UE: nie wolno 
wyrzuca elektronarz dzi wraz z odpadami 
komunalnymi! Zgodnie z dyrektyw

europejsk 2002/96/WE o zu ytych urz dzeniach 
elektrycznych i elektronicznych oraz jej 
implementacj w prawodawstwie krajowym zu yte 
elektronarz dzia musz by segregowane i 

poddawane odzyskowi surowców wtórnych 
zgodnie z przepisami o ochronie rodowiska.

Wyja nienia do informacji podanych na stronie 3.
Prawo do zmian zwi zanych z post pem 
technicznym zastrze one.
D = rednica talerza podporowego
P1 = nominalny pobór mocy
P2 = moc oddawana
n0 = pr dko obrotowa na biegu ja owym
n1 = pr dko obrotowa przy obci eniu 

nominalnym
m = ci ar (bez kabla sieciowego, bez talerza 

szlifierskiego, przy LSV 5-225 Comfort 
dla d ugo ci 1,6 m). 

Warto ci pomiarów ustalone w oparciu o EN 60745.
Urz dzenie w klasie ochronno ci II

~ Pr d przemienny
Zamieszczone dane techniczne podlegaj
tolerancji (odpowiednio do obowi zuj cych 
standardów).

Warto ci emisji
Warto ci te umo liwiaj oszacowanie emisji 

elektronarz dzia i porównanie ró nych urz dze
elektrycznych. W zale no ci od warunków 
u ytkowania, stanu elektronarz dzia lub narz dzi 
roboczych rzeczywiste obci enie mo e by
wi ksze lub mniejsze. Podczas dokonywanej oceny 
nale y uwzgl dni przerwy w pracy i fazy 
mniejszego obci enia. Na podstawie odpowiednio 
dopasowanych warto ci szacunkowych okre li

rodki ochrony dla u ytkownika, np. dzia ania 
organizacyjne. 

czna warto wibracji (suma wektorowa dla 
trzech kierunków) okre lona zgodnie z norm
EN 60745:
ah =warto emisji drga (szlifowanie 

powierzchni)
Kh =niepewno wyznaczenia (wibracje)
Typowe poziomy ha asu w ocenie akustycznej:
LpA =poziom ci nienia akustycznego
LWA =poziom mocy akustycznej
KpA, KWA= niepewno wyznaczenia
Podczas pracy poziom ha asu mo e przekracza
warto 80 dB(A).

Nosi ochronniki s uchu!

10. Osprz t

11. Naprawy

12. Ochrona rodowiska

13. Dane techniczne

www.metabo.com lub w katalogu.
www.metabo.com.
adresem www.metabo.com.

