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Liebe Kunden
Wir danken Ihnen, dass Sie sich für unser Mini Multitool entschieden haben. Sie besitzen nun ein 
technisch ausgereiftes Gerät mit optimalen Arbeitsergebnissen und einem hohen Maß an Sicher-
heit. Diese Betriebsanleitung enthält wichtige Hinweise, um den Multitool sicher und fachgerecht 
zu betreiben. Lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Falls Störungen auftreten, 
wenden Sie sich an Ihren Händler.

Das Mini Multitool wurde von zugelassen Prüfstellen geprüft und erfüllt alle Sicherheitsanforderun-
gen. Trotzdem birgt beim Arbeiten mit dem Multitool eine sehr große Verletzungsgefahr, die schwe-
ren Verletzungen führen kann. Daher ist es notwendig, vor der Erstinbetriebnahme des Multitools 
diese Bedienungsanleitung und besonders die Sicherheitshinweise zu lesen und zu beachten. 

Achtung
Diese Bedienungsanleitung ist gut aufzubewahren und als ständiges Bestandteil des Mini Multitools  
zu betrachten. Es ist Ihre Pflicht diese Bedienungsanleitung bei Weitergabe oder Verleih des Multitools 
mitzugeben und sich zu vergewissern, dass der- oder diejenige diese ließt und auch versteht. 

Deutsch -  Mini Multitool mit flexibler Welle 

Bitte vor der Arbeit 
mit diesem Gerät                 

Bedienungsanleitung 
sorgfältig lesen.

Beim Arbeiten 
mit diesem Gerät               

Schutzhandschuhe 
tragen.

 Erläuterung der Aufkleber am Gerät 
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Sicherheitshinweise 

• Halten Sie ihren Arbeitsbereich in Ordnung. 
Unordnung im Arbeitsbereich kann Unfälle 
zur Folge haben. Berücksichtigen sie 
Umgebungseinflüsse. 

• Setzen Sie Elektrowerkzeuge nicht im Regen 
aus. 

• Benutzen Sie Elektrowerkzeuge nicht in 
feuchter oder nasser Umgebung. 

• Sorgen sie für gute Beleuchtung. 

• Benutzen sie Elektrowerkzeuge nicht in der 
Nähe von brennbaren Flüssigkeiten oder 
Gasen.

• Schützen Sie sich vor elektrischem Schlag. 
Vermeiden Sie Körperberührung mit 
geerdeten Teilen, z.B. Rohren, Heizkörpern, 
Herden, Kühlschränken.

• Halten Sie Kinder fern. Lassen sie andere 
Personen nicht das Elektrowerkzeug oder 
das Kabel berühren. Halten Sie andere 
Personen von Ihren Arbeitstisch fern.

• Bewahren Sie ihre Elektrowerkzeuge sicher 
auf.

• Unbenutzte Werkzeuge sollten an 
einem trockenen, hochgelegenen oder 
abgeschlossenen Ort, außerhalb der 
Reichweite von Kindern, abgelegt werden.

• Überlasten Sie Ihre Elektrowerkzeuge 
nicht. Sie arbeiten besser und sicherer im 
angegebenen Leistungsbereich.

• Benutzen Sie das richtige Elektrowerkzeug. 
Verwenden sie keine leistungsschwachen 
Maschinen für schwere Arbeiten. Benutzen 
Sie das Elektrowerkzeug nicht für solche 
Zwecke, für die es nicht vorgesehen 
ist. Benutzen Sie das Elektrowerkzeug 
nur für solche Zwecke, die in der 
Gebrauchsanleitung beschrieben werden.

• Tragen Sie geeignete Arbeitskleidung!

• Tragen Sie keine weitere Kleidung oder 

Schmuck, sie könnten von beweglichen 
Teilen erfasst werden. Beim Arbeiten 
im Freien sind Gummihandschuhe und 
rutschfestes Schuhwerk empfehlenswert. 
Tragen Sie bitte bei langen Haaren ein 
Haarnetz. Tragen Sie eine Schutzbrille.

• Verwenden Sie bei stauberzeugenden 
Arbeiten eine Atemmaske

• Verwenden Sie das Kabel nicht für Zwecke, 
für die es nicht bestimmt ist. Tragen Sie 
das Elektrowerkzeug niemals am Kabel. 
Benutzen Sie das Kabel nicht, um den 
Stecker aus der Steckdose zu ziehen. 
Schützen Sie das Kabel vor Hitze, Öl und 
scharfen Kanten.

• Sichern Sie das Werkstück. Benutzen 
Sie Spannvorrichtungen oder einen 
Schraubstock, um das Werkstück 
festzuhalten. Es ist damit sicherer gehalten 
als mir Ihrer Hand , und Sie haben 
außerdem beide Hände zur Bedienung des 
Elektrowerkzeugs frei.

• Vermeiden Sie abnormale Körperhaltung. 
Sorgen Sie für sicheren Stand und halten 
Sie jederzeit das Gleichgewicht.

• Pflegen Sie Ihre Werkzeuge mir Sorgfalt. 
Halten Sie die Werkzeuge scharf und 
sauber, um besser und sicherer arbeiten zu 
können. 

• Kontrollieren Sie regelmäßig das Kabel 
des Elektrowerkzeugs, und lassen Sie es 
bei Beschädigung von einem anerkannten 
Fachmann erneuern. 

• Kontrollieren Sie Verlängerungskabel 
regelmäßig und ersetzen Sie sie, wenn 
sie beschädigt sind. Halten Sie Handgriffe 
trocken und frei von Öl und Fett.

• Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose. 
Bei Nichtgebrauch des Elektrowerkzeugs, 
vor der Wartung und beim Wechsel von 
Werkzeugen wie z.B. Sägeblätter, Bohrer... .

• Lassen Sie keine Werkzeugschlüssel stecken. 
Überprüfen Sie vor dem Einschalten, das 
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Schlüssel und Einstellwerkzeuge entfernt 
sind Vermeiden Sie unabsichtigen Anlauf.

• Tragen Sie ein an das Stromnetz 
angeschlossenes Elektrowerkzeug nicht 
mit dem Finger am Schalterdrücker. 
Vergewissern Sie sich, dass der Schalter 
beim Einstecken des Steckers in die 
Steckdose ausgeschaltet ist.

• Verlängerungskabel im Freien. Verwenden 
Sie im Freien nur dafür zugelassene 
und entsprechend gekennzeichnete 
Verlängerungskabel. Betreiben Sie Das 
Gerät nur an einem Netzanschluss mit 
Fehlerstromschalter (FI).

• Seien Sie aufmerksam Achten Sie darauf, 
was Sie tun. Gehen Sie mit Vernunft an die 
Arbeit. Benutzen Sie das Elektrowerkzeug 
nicht, wenn sie unkonzentriert sind.

• Überprüfen Sie das Elektrowerkzeug auf 
eventuelle Beschädigungen.

• Vor dem Gebrauch des Elektrowerkzeugs 
müssen Schutzvorrichtungen oder leicht 
beschädigte Teile sorgfältig auf ihre 
einwandfreie und bestimmungsgemäße 
Funktion untersucht werden. Überprüfen 
Sie, ob die beweglichen Teile einwandfrei 
Funktionieren und nicht klemmen, oder ob 
Teile beschädigt sind.

• Sämtliche Teile müssen richtig montiert 
sein und alle Bedingungen erfüllen, 
um den einwandfreien Betrieb des 
Elektrowerkzeugs zu gewährleisten. 
Beschädigte Schutz-vorrichtungen und Teile 
müssen fachgemäß durch eine anerkannte 
Fachwerkstatt repariert oder ausgewechselt 
werden; soweit nichts anderes in der 
Gebrauchsanweisung angegeben ist. 

• Beschädigte Schalter müssen bei einer 
Kundendienstwerkstatt ersetzt werden. 
Benutzen sie keine Elektrowerkzeuge, 
bei denen sich der Schalter nicht ein- und 
ausschalten läßt.

Achtung
• Benutzen Sie nur Zubehör oder Zusatz-

geräte, die in der Gebrauchsanweisung 
aufgeführt sind. Der Gebrauch anderer Er-
satzwerkzeuge und anderen Zubehörs kann 
eine Verletzungsgefahr für Sie bedeuten.

• Dieses Elektrowerkzeug entspricht den 
einschlägigen Sicherheitsbestimmungen. 

• Reparaturen dürfen nur von einer 
Elektrofachkraft ausgeführt werden, indem 
Originalersatzteile verwendet werden; 
andernfalls können Unfälle für den Benutzer 
entstehen.

Wichtig 
• Vermeiden Sie das Bearbeiten von ent-

flammbaren Materialien mit einem Magne-
siumanteil von mehr als 80%!

• Stellen sie sicher , daß die Werkzeuge, die 
Sie benutzen für die maximale Drehzahl des 
Gerätes geeignet sind .

• Stellen sie sicher, daß das Zubehör gemäß 
der Anleitung montiert wurde.

• Benutzen sie nur Originalzubehör und -ad-
apter.

• Stellen Sie sicher, daß die Funken keine Per-
sonen treffen bzw. brennbare Materialien 
in Brand setzen.

• Tragen Sie immer Schutzkleidung wie z.B. 
Arbeitshandschuhe und Gehörschutz usw.

• Elektrische Sicherheit
Überprüfen sie grundsätzlich ob die Be-
triebsspannung mit der Netzspannung 
übereinstimmt.

Deutsch -  Mini Multitool mit flexibler Welle 
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Bestimmungsgemäße Verwendung 

Mit diesem Mini Multitool können Sie Holz, 
Metall, Plastik und Stein bohren, schleifen, 
schneiden polieren und vieles mehr. Verwenden 
Sie Maschine, Zubehör nur für ihren jeweils 
bestimmungsgemäßen Einsatzbereich! Alle 
anderen Anwendungen werden ausdrücklich 
ausgeschlossen.

Vor der Inbetriebnahme
Es bestehen zwei Möglichkeiten der Verwendung 
des Mini Multitools. Entweder spannen Sie 
die Werkzeuge dirket in das Miltitools oder Sie 
spannen die Werkzeuge in die flexible Welle. 
Beide Varianten haben, je nach Werkstück, Ihre 
Vorteile. Wie Sie das Multitool verwenden bleibt 
Ihnen überlassen. 

Einsetzen der verschiedenen 
Werkzeuge
Vor dem Einsetzen der Werkzeuge (und vor 
jedem Werkzeugwechsel) die Antriebseinheit 
ausschalten und den Netzstecker ziehen.

1. Drücken Sie den Arretierbolzen (D) und 
drehen Sie das Spannzangenfutter, bis der 
Bolzen einrastet

2. Lösen Sie nun die Spannzangenfuttermutter 
(E)

3. Das gewünschte Werkzeug bis 
in die Spannhülse einsetzen und 
die Spannzangenfuttermutter (E) 
festschrauben.

Montage der flexiblen Welle 

1. Schrauben Sie die Abdeckung (C), vorne 
am Gerät, komplett ab.

2. Lösen Sie die Spannzangenfuttermutter (E)
3. Stecken Sie die Innenachse (F) der flexiblen 

Welle in das Spannzangenfutter (E).
4. Ziehen Sie die Spannzangenfuttermutter (E) 

fest.
5. Schrauben Sie nun den Ring (G) am 

Multitool fest.

Verwendung des Tischstativs
1. Bringen Sie das Stativ an einer Werkbank 

an.
2. Das Stativ ist Höhenverstellbar und kann wie 

in der Abbildung gezeigt verstellt werden.
3. Der Multischleifer kann nun am Stativ 

eingehängt werden.
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Inbetriebnahme
•  Stellen Sie sicher, dass die Antriebseinheit 

ausgeschaltet ist.
• Vergleichen Sie, ob die auf dem 

Datenschild  angegebene Netzspannung 
mit der vorhandenen Netzspannung 
übereinstimmt. 

• Stecken Sie nun den Stecker des Multitool  
in die Steckdose.

Ein/Aus-Schalter 

• Schalten Sie die Antriebseinheit mit dem 
Netzschalter (a) ein.

Drehzahlregler 

• Die gewünschte Drehzahl können Sie am 
Regler (B) einstellen.

• Die richtige Drehzahl ist vom eingesetzten 
Werkzeug und vom dem zu bearbeitenden 
Material abhängig.

Hinweise zur Drehzahleinstellung
• kleine Fräser/Schleifstifte: hohe Drehzahl
• große Fräser/Schleifstifte: niedrige 

Drehzahl
• Feinarbeiten/Gravieren: Antriebseinheit 

wie einen Kugelschreiber halten
• Grobarbeiten: Antriebseinheit wie einen 

Hammerstiel halten

Arbeitshinweise
• Üben Sie nur mäßigen Druck auf das zu 

bearbeitende Werkstück aus, damit dieses 
mit gleich bleibender Drehzahl bearbeitet 
werden kann.

• Starker Druck beschleunigt den 
Arbeitsvorgang nicht sondern führt 
zum Abbremsen bzw. Stillstand der 
Antriebseinheit und somit zur Überlastung 
des Motors.

• Kleine Werkstücke sind zur eigenen 
Sicherheit mit einer Schraubzwinge oder 
einem Schraubstock zu sichern

Kohlenbürsten 

Die Kohlen müssen in regelmäßigen Abständen 
überprüft werden. Entfernen Sie die Kohlenhalter 
(I) und säubern Sie die Kohlen. Sollten diese 
abgenutzt sein, so wechseln sie immer beide 
Kohlen, Drehen Sie die Kohlenhalter wieder 
ein. Lassen Sie die Maschine 15 Min. im 
Leerlauf laufen. Benutzen Sie nur die richtigen 
Kohlentypen.

Technische Daten

Artikelnummer: ST-00131

Netzspannung: 230 V ~ 50 Hz

Leistungsaufnahme: 135 W

Leerlaufdrehzahl n0: 10.000 - 32.000 
U-min

Spannbereich: 3,2 mm

Schalldruckpegel LpA: 70,1 dB

Schalleistungspegel LWA: 83,1 dB

Vibration ahv: < 2,5 m/s2

Schutzisoliert: II 

Deutsch -  Mini Multitool mit flexibler Welle 
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CE-Konformitätserklärung

Gemäß den Besti mmungen der EG-Richtlinien

- EG-Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG
- EG-Richtlinie 89/392/EWG
- EG-Richtlinie-Elektromagneti sche-Verträglichkeit
  89/336/EWG

erklärt die Firma:

STARKE Handelsges. m.b.H
Import & Export 
Lindnerweg 6
9585 Müllnern

dass das Produkt

Geräteart: Mini Multi tool 
Gerätetyp: ST-00131

den wesentlichen Schutzanforderungen der oben genannten EG-Richtlinien entspricht.

Die Konformität basiert auf nachfolgend genannten Normen:

- EN 50144-1-1: 1995
- EN 50144-2-3: 1994
- EN 55014-1: 1993 + A1: 1997 + A 2 : 1999
- EN 61000-3-2: 1995 + A1: 1998 + A2: 1998
- EN 61000-3-3: 1995
- EN 55014-2: 1997

Müllnern, am 09-07-2016
Gerhard M. Starke 

Geschäft sführer 
Gerhard M. Starke 

Geschäft sführer 
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Milí zákazníci
Díky, že jste se rozhodli pro náš minikufřík s multifunkčními nástroji. Teď vlastníte technicky vyvinutý 
přístroj s optimálními pracovními výsledky a s velkou mírou bezpečnosti. Tento návod pro obsluhu 
obsahuje důležité pokyny pro bezpečný a odborný provoz multifunkčních nástrojů. Pečlivě si přečtěte 
návod pro obsluhu. Dojde-li k poruchám, obraťte se na svého prodejce.

Minikufřík s multifunkčními nástroji prošel zkouškami v certifikovaných zkušebnách a splňuje všechny 
požadavky na bezpečnost. I tak se při práci s multifunkčními nástroji tají vysoké riziko zranění, což 
může vést k závažným zraněním. Proto je nutné, aby jste si před prvním uvedením multifunkčních 
nástrojů do provozu přečetli tento návod pro obsluhu a zvláště bezpečnostní pokyny a dodržovali je.

Pozor
Tento návod pro obsluhu si pečlivě uložte a pokládejte jej za stálou součást minikufříku s multifunkčními 
nástroji. Jste povinni, při odevzdání nebo zapůjčení multifunkčních nástrojů s těmito odevzdat i tento 
návod pro obsluhu a ujistit se, jestli si ho přijímající osoba nebo osoby přečetli a také pochopili.

Bezpečnostní pokyny

Čeština – Minikufřík s multifunkčními nástroji, s flexibilní hřídelí 

Prosíme, abyste si 
před prací s tímto 
přístrojem pečlivě 
přečetli návod pro 

obsluhu

Při práci s tímto 
přístrojem noste 

ochranné rukavice.

Vysvětlení nálepek na přístroji 
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• Své pracoviště udržujte v pořádku. 
Nepořádek na pracovišti vede k nehodám. 
Dbejte vlivů prostředí.

• Elektrické nástroje nikdy nevystavujte dešti.

• Elektrické nástroje nepoužívejte ve vlhkém 
nebo mokrém prostředí.

• Postarejte se o dobré osvětlení.

• Elektrické nástroje nepoužívejte v blízkosti 
hořlavých kapalin nebo plynů.

• Chraňte se před úrazem elektrickým 
proudem. Předcházejte dotyku těla s 
uzemněnými částmi, např. trubky, topní 
tělesa, pece, chladničky.

• Přístroj držte mimo dosahu dětí. Nedovolte 
jiným osobám, aby se dotýkali elektrického 
nástroje nebo kabelu. Nedovolte, aby se při 
vašem pracovním stole zdržovali jiné osoby. 

• Své elektrické nástroje pečlivě uschovejte.

• Nepoužívané nástroje by měli být uloženy 
na suchém, vysoce umístěném nebo 
uzamčeném místě, mimo dosahu dětí.

• Své elektrické nástroje nepřetěžujte. Lépe 
a bezpečněji budou pracovat v uvedeném 
rozsahu výkonnosti.

• Používejte správné elektrické nástroje. St-
roje se slabým výkonem nepoužívejte pro 
těžké práce. Elektrický nástroj nepoužívejte 
pro účely, pro které není určen. Elektrický 
nástroj používejte jen pro účely, které jsou 
popsané v návodu pro obsluhu.

• Noste vhodný pracovní oděv!

• Nenoste volní oděv nebo šperky, mohli by 
se zachytit do pohyblivých částí. Při práci 
venku doporučujeme gumové rukavice a 
protismykovou obuv. Máte-li dlouhé vlasy, 
noste síťku na vlasy. Noste ochranné brýle.

• Při prašných pracích používejte respirátor.

• Kabel nepoužívejte pro účely, pro které 
není určen. Elektrický nástroj nikdy nenoste 

za kabel. Kabel nepoužívejte na vytahování 
zástrčky ze zásuvky. Kabel chraňte před hor-
kem, olejem a ostrými hranami.

• Obrobek si zajistite. Pro uchycení obrobku 
používejte upínací zařízení nebo svěrák. 
Tak bude uchycen bezpečněji, než rukou a 
kromě toho budete mít obě ruce volné pro 
obsluhu elektrického nástroje.

• Předcházejte abnormálnímu držení těla. 
Postarejte se o bezpečný postoj a vždy 
udržujte rovnováhu.

• O své nástroje dobře pečujte. Nástroje 
udržujte ostré a čisté, aby jste mohli praco-
vat lépe a bezpečněji.

• Pravidelně kontrolujte kabel elektrického 
nástroje a při poškození jej nechte vyměnit 
u uznávaného specialisty.

• Pravidelně kontrolujte prodlužovák a je-li 
poškozen, vyměňte jej. Rukojeti udržujte 
suché a bez oleje a maziva.

• Zástrčku vytáhněte ze zásuvky. Při 
nepoužívání elektrického nástroje, před 
údržbou a při výměně nástrojů, jako např. 
pilové listy, vrtáky…

• Nástrojové klíče nenechte zasunuté. 
Před zapnutím zkontrolujte, jestli jsou 
odstraněny klíče a nastavovací nástroje. 
Předcházejte neúmyslnému rozběhu.

• Elektrický nástroj připojený k síti, nenos-
te s prstem na spínači. Ujistěte se, jestli je 
spínač při zasunutí zástrčky do zásuvky vyp-
nutý.

• Prodlužovák venku. Venku používejte jen 
pro to certifikované a příslušně označené 
prodlužováky. Přístroj provozujte jen na 
síťové přípojce s ochranným vypínačem 
proti chybnému proudu.

• Buďte pozorní. Dbejte toho, co děláte. K 
práci přistupujte s rozumem. Elektrický 
nástroj nepoužívejte, když jste rušeni.
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• Zkontrolujte, jestli elektrický nástroj nemá 
eventuální poškození.

• Před používáním elektrického nástroje 
zkontrolujte ochranné zařízení nebo lehce 
poškozené části, jestli fungují bezvadně a 
řádně. Zkontrolujte, jestli pohyblivé části 
fungují bezvadně a nezasekávají se, nebo 
jestli jsou části poškozeny.

• Všechny části musí být namontované 
správně a musí splňovat všechny podmínky, 
aby zabezpečili bezvadný provoz elektrické-
ho nástroje. Poškozené ochranné zařízení a 
části musí odborně opravit nebo vyměnit 
certifikovaná specializovaná dílna; jestli v 
návodu pro obsluhu není uvedeno něco ji-
ného.

• Poškozené spínače nutno vyměnit v servisní 
dílně pro zákazníky. Nepoužívejte elektrické 
nástroje, při kterých nelze spínač zapínat a 
vypínat.

Pozor
• Používejte jen příslušenství a přídavné 

přístroje, které jsou uvedeny v návodu 
pro obsluhu. Používání jiných náhradních 
nástrojů a jiného příslušenství může značit 
riziko zranění.

• Tento elektrický nástroj odpovídá 
příslušným bezpečnostním ustanovením.

• Opravy může provádět jen specializovaný 
elektrikář tím, že použije originální náhradní 
díly; jinak může dojít k nehodám uživatele.

Důležité
• Vyhýbejte sa obrábění zápalních materiálů 

s podílem magnézia více než 80%!

• Ujistěte se, jestli jsou vámi používané nást-
roje vhodné pro maximální počet otáček 
přístroje.

• Ujistěte se, jestli je příslušenství namonto-
vané podle návodu.

• Používejte jen originální příslušenství a ad-
aptér.

• Zabezpečte, aby jiskry nezasáhli lidi, příp. 
aby nezažehli hořlavé materiály.

• Noste vždy ochranný oděv, např. pracovní 
rukavice a ochranu sluchu.

• Elektrická bezpečnost
Dodatečně kontrolujte, jestli se provozní 
napětí shoduje s napětím sítě.

Čeština – Minikufřík s multifunkčními nástroji, s flexibilní hřídelí 
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Řádné používání
S těmito malými multifunkčními nástroji lze 
vrtat, brousit, řezat, leštit dřevo, kov, plasty a 
kámen a mnohem více. Stroj a příslušenství 
používejte jen pro účely, pro které bol určen! 
Všechna další využití se výslovně zakazují.

Před uvedením do provozu
Jsou dvě možnosti použití malého 
multifunkčního nástroje. Nástroje upněte přímo 
do multifunkčního nástroje nebo do flexibilní 
hřídele. Obě varianty mají své výhody v závislosti 
od obrobku. O tom, jak multifunkční nástroj 
použijete, rozhodujete vy.

Vložení různých nástrojů
Před vložením nástrojů (a před každou výměnou 
nástroje) vypněte pohonní jednotku a vytáhněte 
zástrčku.

1. Stlačte aretační čep (D) a otáčejte kleštinové 
sklíčidlo, až čep nezaskočí.

2. Teď uvolněte matici kleštinového sklíčidla 
(E)

3. Požadovaný nástroj vložte do upínacího 
pouzdra a matici kleštinového sklíčidla (E) 
přišroubujte.

Montáž flexibilní hřídele
1. Úplně odšroubujte kryt (C) vpředu na 

přístroji.
2. Uvolněte matici kleštinového sklíčidla (E)
3. Zasuňte vnitřní os (F) flexibilní hřídele do 

kleštinového sklíčidla (E).
4. Utáhněte matici kleštinového sklíčidla (E).
5. Teď přišroubujte kroužek (G) na 

multifunkčním nástroji.

Použití stolního stativu
1. Upevněte stativ na pracovním stole.
2. Stativ je výškově nastavitelný a lze jej 

nastavit podle obrázku.
3. Teď můžete multifunkční brusku zavěsit na 

stativ.
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Uvedení do provozu
• Ujistěte se, jestli je pohonná jednotka 

vypnutá.
• Porovnejte, jestli se síťové napětí na 

typovém štítku shoduje s existujícím 
síťovým napětím.

• Teď zasuňte zástrčku multifunkčního 
nástroje do zásuvky.

Vypínač

• Hnací jednotku zapněte síťovým spínačem 
(a).

Regulátor počtu otáček

• Požadovaný počet otáček lze nastavit 
pomocí regulátoru (B).

• Správný počet otáček závisí od použitého 
nástroja a od obrobku, který nutno 
obrábět.

Pokyny pro nastavení počtu otáček
• Malé frézy/brusní tělíska: vysoký počet 

otáček
• Velké frézy/brusní tělíska: malý počet 

otáček
• Jemné práce/rytí: hnací jednotku držte jako 

kuličkové pero
• Hrubé práce: hnací jednotku držte jako 

násadu kladiva

Pracovní pokyny

• Na obrobek vyvíjejte jen mírný tlak, aby 
se bylo možná obrábět jej s konstantním 
počtem otáček.

• Silný tlak neurychluje práci, nýbrž vede k 
brždění, příp. k zastavení hnací jednotky, a 
teda k přetížení motoru.

• Malé obrobky pro vlastní bezpečnost 
upevněte ve šroubové svorce nebo ve 
svěráku.

Uhlíkové kartáčky

Kartáčky nutno v pravidelných intervalech 
kontrolovat. Odstraňte držáky kartáčků (I) a 
uhlíky vyčistite. Když jsou opotřebeny, vyměňte 
vždy oba uhlíky. Držáky uhlíků opět zašroubujte. 
Nechte stroj 15 minut běžet naprázdno. 
Používejte len správné typy uhlíků.

Technické data
Tovarové číslo: ST-00131

Síťové napětí: 230 V ~ 50 Hz

Příkon: 135 W

Počet otáček při chodu 
naprázdno n0:

10.000 – 32.000 
U-min

Rozsah upínání: 3,2 mm

Hladina akustického tlaku 
LpA:

70,1 dB

Hladina akustického 
výkonu LWA:

83,1 dB

Vibrace ahv: < 2,5 m/s2

Ochranná izolace: II

Čeština – Minikufřík s multifunkčními nástroji, s flexibilní hřídelí 
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Prohlášení o shodě s CE

Podle ustanovení směrnic ES

- směrnice k nízkému napětí  ES 73/23/EHS
- směrnice ES 89/392/EHS
- směrnice k elektromagneti cké snášenlivosti  89/336/EHS

fi rma

STARKE Handelsges. m.b.H
Import & Export
Lindnerweg 6
9585 Müllnern

prohlašuje, že produkt

Druh přístroje:  malý multi funkční nástroj
Typ přístroje:  ST-00131

odpovídá podstatným požadavkům pro ochranu podle výše uvedených směrnic ES.

Shoda se zakládá na níže uvedených normách:

- EN 50144-1-1: 1995
- EN 50144-2-3: 1994
- EN 55014-1: 1993 + A1: 1997 + A 2: 1999
- EN 61000-3-2: 1995 + A1: 1998 + A2: 1998
- EN 61000-3-3: 1995
- EN 55014-2: 1997

Müllnern, am 09-07-2016

Gerhard M. Starke 
vedoucí podniku

Gerhard M. Starke 
vedoucí podniku
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Spoštovani kupec!
Najlepše se vam zahvaljujemo za nakup tehnično izpopolnjenega kompleta večnamenskega orodja, 
ki ga odlikujejo najboljši delovni rezultati in velika mera varnosti. Navodila za uporabo vsebujejo po-
membne nasvete za varno in pravilno uporabo orodja, zaradi česar jih skrbno preberite. V primeru 
motenj se obrnite na prodajalca.

Komplet orodja so pregledali priznani inštituti za preizkušanje in izpolnjuje vse varnostne predpise. 
Vendar je delo z orodjem kljub temu nevarno in lahko povzroči težke poškodbe. Zaradi tega pred 
prvim obratovanjem temeljito preberite navodila za uporabo in upoštevajte varnostne predpise.

Pozor!
Navodila za uporabo skrbno shranite in jih obravnavajte kot sestavni del orodja. Pri predaji ali izposoji 
orodja drugi osebi vedno priložite tudi navodila in se prepričajte, da jih je uporabnik prebral in tudi 
razumel.
 

Slovensko -  komplet orodja Mini Multitool

Pred delom s tem 
aparatom temeljito 

preberite navodila za 
uporabo.

Pri delu s tem apara-
tom nosite zaščitne 

rokavice.

 Razlaga nalepk na aparatu



15

Varnostna navodila

• Vzdržujte red na delovnem mestu. Nered 
lahko povzroči nesreče. Upoštevajte tudi 
vplive okolja.

• Električnih aparatov ne izpostavljajte dežju.

• Električnih aparatov ne uporabljajte v 
vlažnem ali mokrem okolju.

• Poskrbite za zadostno osvetljavo.

• Električnih aparatov ne uporabljajte v bližini 
gorljivih tekočin.

• Varujte se pred nevarnostjo električnega 
udara. Izogibajte se telesnemu stiku z 
ozemljenimi deli, na primer cevmi, radia-
torji, štedilniki, hladilniki.

• Aparat zavarujte pred otroki. Pazite, da se 
druge osebe ne dotikajo električnega apa-
rata ali kabla in ne zadržujejo v bližini de-
lovne mize.

• Električne aparate skrbno shranite.

• Električne aparate, ki jih ne boste uporab-
ljali, shranite na suho, visoko ležeče ali za-
prto mesto, izven dosega otrok.

• Ne preobremenite električnega aparata. 
Delo bo boljše in varnejše z ustreznim orod-
jem v navedenem območju zmogljivosti .

• Uporabljajte primeren električni aparat. Za 
težka dela ne uporabljajte prešibkih apara-
tov. Električni aparat uporabljajte samo za 
predvidene namene, ki so opisani v navodi-
lih za uporabo.

• Nosite ustrezna oblačila!

• Ne nosite širokih oblačil ali nakita, ker bi jih 
gibljivi deli aparata lahko zagrabili. Pri delu 
na prostem je priporočljiva uporaba gumi-
jastih rokavic in obutve, ki ne drsi. Dolge 
lase si spnite v mrežico. Nosite tudi zaščitna 
očala.

• Pri delu, kjer nastaja veliko prahu, si nade-
nite zaščitno dihalno masko.

• Kabel uporabljajte samo za predvidene na-
mene. Aparata nikoli ne prenašajte tako, 
da bi ga držali le za kabel. Le-tega prav tako 
ne uporabljajte za odstranjevanje vtiča iz 
vtičnice. Zavarujte ga pred vročino,oljem in 
ostrimi robovi.

• Zavarujte obdelovanec. Za pritrditev ob-
delovanca uporabite vpenjalno napravo 
ali primež, ker je tako varneje kot držanje z 
roko, poleg tega pa imate roki prosti za up-
ravljanje aparata.

• Poskrbite za trdno stojišče in ohranjajte 
ravnotežje ter se izogibajte nenavadni te-
lesni drži.

• Aparat in orodje skrbno vzdržujte. Za boljše 
in varnejše delo poskrbite, da bo orodje 
vedno ostro in čisto.

• Redno pregledujte električni kabel aparata. 
Poškodovanega lahko zamenja samo stro-
kovnjak.

• Redno preverjajte podaljšek in ga v primeru 
poškodbe zamenjajte. Pazite, da na ročajih 
ni olja in maščobe.

• Vtič odstranite iz vtičnice, če aparata ne 
boste uporabljali in pri menjavi orodja, na 
primer žaginega lista, svedra itd.

• Ne pustite vstavljenih ključev za nastavljan-
je. Pred vsakim vklopom preverite,  ali ste 
odstranili ključe in orodja za nastavljanje.

• Aparata, ki je priključen na električno 
omrežje, ne prenašajte s prstom na sti-
kalu. Pred vstavljanjem vtiča v vtičnico se 
prepričajte, da je stikalo za vklop izključeno.

• Na prostem uporabljajte samo odobrene in 
ustrezno označene podaljške. Aparat lahko 
priključite samo na električno omrežje s sti-
kalom za ugotavljanje okvarnega toka (FI).

• Bodite pozorni na to, kaj delate in delajte 
premišljeno. Električnega aparata ne upo-
rabljajte, če niste osredotočeni na delo.

• Redno preverjajte, ali je električni aparat 
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• mogoče poškodovan.

• Pred uporabo električnega orodja skrb-
no preverite, ali zaščitne naprave in lažje 
poškodovani deli delujejo neoporečno in 
v skladu z določili. Preverite, ali gibljivi deli 
delujejo neoporečno, se ne zatikajo, ali mo-
rebiti niso poškodovani.

• Za zagotavljanje neoporečnega delovan-
ja električnega aparata morajo biti vsi deli 
pravilno nameščeni in izpolnjevati vse po-
goje. Poškodovane zaščitne naprave in dele 
morajo v skladu z določili popraviti ali za-
menjati samo strokovnjaki, če v navodilih za 
uporabo ni navedeno drugače.

• Poškodovana stikala mora zamenjati ser-
visna služba. Ne uporabljajte električnega 
aparata, pri katerem stikala ni mogoče vklo-
piti in izklopiti.

Pozor!
• Uporabljajte samo opremo in orodja, ki so 

navedeni v navodilih za uporabo. Uporaba 
drugega orodja ali opreme je lahko nevarna 
za uporabnika.

• Aparat ustreza določenim varnostnim pred-
pisom.

• Popravila lahko izvaja samo električar ali 
pooblaščena servisna služba, če uporablja 
originalne rezervne dele. V nasprotnem 
primeru se poveča tveganje za nastanek 
nesreč.

Pomembno
• Izogibajte se obdelovanju vnetljivih materi-

alov z več kot 80-% deležem magnezija.
• Prepričajte se, da je orodje, ki ga boste upo-

rabili, primerno za največje število vrtljajev 
aparata.

• Preverite, ali je oprema nameščena v skla-
du z navodili.

• Uporabljajte samo originalno opremo in 
adapter.

• Pazite, da iskre ne dosežejo drugih oseb ozi-
roma zanetijo vnetljivih materialov.

• Vedno nosite zaščitna oblačila, na primer 
delovne rokavice in zaščito za ušesa itd.

• Za zagotavljanje električne varnosti se 
prepričajte, da se omrežna napetost ujema 
s podatki na tipski ploščici aparata.

Slovensko -  komplet orodja Mini Multitool
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Uporaba v skladu z določili
S tem kompletom orodja lahko vrtate les, kovino, 
plastiko in kamen, brusite, režete, polirate in še 
veliko več. Aparat in orodje uporabljajte samo 
v skladu z določili! Vsaka druga uporaba je 
prepovedana.

Pred obratovanjem
Za uporabo kompleta orodja sta na razpolago 
dve možnosti. Orodje lahko vpnete neposredno v 
vpenjalno glavo ali fleksibilno gred. Obe varianti 
imata svoje prednosti, odvisno od obdelovanca. 
Kako boste orodje uporabljali, se odločite sami.

Vstavljanje različnih orodij
Pred vstavljanjem orodja (in pred vsako menjavo) 
izklopite aparat in iz vtičnice odstranite vtič.

1. Pritisnite čep za blokiranje (D) in vrtite 
vpenjalno glavo, dokler se čep ne zaskoči.

2. Odvijte vpenjalno glavo (E).
3. Želeno orodje vstavite v cevko za vpenjanje 

in privijte vpenjalno glavo (E).

Montaža fleksibilne gredi
1. Odvijte pokrov (C) spredaj na aparatu.
2. Odvijte vpenjalno glavo (E).
3. V vpenjalno glavo (E) vstavite notranjo os 

(F) fleksibilne gredi.
4. Privijte vpenjalno glavo (E).
5. Privijte obroček (G).

Uporaba namiznega stojala
1. Stojalo pritrdite na delovno mizo.
2. Stojalo je nastavljivo po višini in ga lahko 

nastavite, kot prikazuje slika.
3. Večnamenski brusilnik lahko vpnete tudi v 

stojalo.

 

Začetek obratovanja
• Prepričajte se, da je aparat izklopljen.
• Preverite, ali se električno omrežje ujema s 

podatki na tipski ploščici aparata.
• Vtič aparata vstavite v vtičnico.
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Stikalo za vklop/izklop 

• Aparat vklopite s pritiskom na stikalo (a).

Regulator števila vrtljajev 

• Želeno število vrtljajev lahko nastavite z 
regulatorjem (B).

• Pravilno število vrtljajev je odvisno 
od vstavljenega orodja in materiala za 
obdelovanje.

Nasveti za nastavitev števila 
vrtljajev:
• majhni brusi/nastavki za brušenje: visoko 

število vrtljajev;
• veliki brusi/nastavki za brušenje: nizko 

število vrtljajev;
• fina dela/graviranje; aparat držite kot 

kemični svinčnik;
• groba dela: aparat držite kot ročaj 

kladiva.

Nasveti za delo
• na obdelovanec pritiskajte zmerno, 
da ga boste lahko obdelali z enakim številom 
vrtljajev;
• močan pritisk ne pospeši dela, ampak 
povzroči upočasnitev oziroma ustavitev aparata 
in preobremenitev motorja;
• za zagotavljanje lastne varnosti 

je manjše obdelovance treba zavarovati s 
primežem.

Oglene ščetke 

Ogleni ščetki pregledujte v redni presledkih. 
Odstranite držalo (I) in očistite ogleni ščetki. 
Če sta obrabljeni, vedno zamenjajte obe hkrati. 
Nato ponovno vstavite držalo. Aparat pustite 
delovati 15 minut v prostem teku. Vedno 
uporabite ogleni ščetki pravilnega tipa.

Tehnični podatki
Številka izdelka: ST-00131

Omrežna napetost: 230 V ~ 50 Hz

Vhodna moč: 135 W

Število vrtljajev v prostem 
teku n0:

10.000–32.000 
U-min

Premer vpenjalne glave: 3,2 mm

Nivo zvočnega tlaka LpA: 70,1 dB

Nivo zvočne moči LWA: 83,1 dB

Vibracije ahv: < 2,5 m/s2

Zaščitni razred: II

Slovensko -  komplet orodja Mini Multitool
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CE-Konformitätserklärung

V skladu z določili smernic ES,
– smernica o nizki napetosti  73/23/EGS,
– smernica ES 89/392/EGS,
– smernica o elektromagnetni združljivosti  89/336/EGS,

podjetje  STARKE Handelsges. m. b. H
  Lindnerweg 6
  9585 Müllnern

izjavlja, da izdelek,

vrsta:  komplet orodja Mini Multi tool,
ti p:  ST-00313,

ustreza pomembnim varnostnim predpisom zgoraj navedenih smernic ES.

Skladnost temelji na naslednjih predpisih:
- EN 50144-1-1: 1995
- EN 50144-2-3: 1994
- EN 55014-1: 1993 + A1: 1997 + A2: 1999
- EN 61000-3-2: 1995 + A1: 1998 + A2: 1998
- EN 61000-3-3: 1995
- EN 55014-2: 1997

Müllnern, am 09-07-2016

Gerhard M. Starke 
poslovodja

Gerhard M. Starke 
poslovodja
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Milí zákazníci
Ďakujeme vám, že ste sa rozhodli pre náš minikufrík s multifunkčnými nástrojmi. Teraz máte technicky 
vyzretý prístroj s optimálnymi pracovnými výsledkami a s vysokou mierou bezpečnosti. Tento návod 
na obsluhu obsahuje dôležité pokyny pre bezpečné a odborné prevádzkovanie multifunkčných 
nástrojov. Prosíme, pozorne si prečítajte návod na obsluhu. Ak dôjde k poruchám, obráťte sa na 
svojho predajcu.

Minikufrík s multifunkčnými nástrojmi bol skúšaný v certifikovaných skúšobniach a spĺňa všetky 
bezpečnostné požiadavky. Napriek tomu sa pri práci s multifunkčnými nástrojmi skrýva veľmi vysoké 
nebezpečenstvo poranenia, čo môže viesť k závažným poraneniam. Preto je potrebné, aby ste si pred 
prvým uvedením multifunkčných nástrojov do prevádzky prečítali tento návod na obsluhu a zvlášť 
bezpečnostné pokyny a dodržiavali ich.

Pozor
Tento návod na obsluhu si dobre uschovajte a považujte ho za neoddeliteľnú súčasť minikufríka s 
multifunkčnými nástrojmi. Vašou povinnosťou je, aby ste v prípade odovzdania alebo zapožičania 
multifunkčných nástrojov dali s nimi aj tento návod na obsluhu a presvedčili sa, či si ho tá konkrétna 
osoba alebo tie konkrétne osoby prečítali a aj pochopili.

Slovenčina – Minikufrík s multifunkčnými nástrojmi, s flexibilným hriadeľom

Prosíme, aby ste si 
pred začiatkom práce 
s týmto prístrojom po-
zorne prečítali návod 

na obsluhu.

Pri práci s týmto príst-
rojom noste ochranné 

rukavice.

Vysvetlenie nálepiek na prístroji
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Bezpečnostné pokyny
• Svoje pracovisko udržiavajte v poriadku. 

Neporiadok na pracovisku môže mať za 
následok úrazy. Zohľadnite vplyvy okolia.

• Elektrické nástroje nikdy nevystavujte 
dažďu.

• Elektrické nástroje nepoužívajte vo vlhkom 
alebo mokrom prostredí.

• Postarajte sa o dobré osvetlenie.

• Elektrické nástroje nepoužívajte v blízkosti 
horľavých kvapalín alebo plynov.

• Chráňte sa pred „kopnutím“ elektrickým 
prúdom. Vyhýbajte sa dotyku tela s uzem-
nenými časťami, napr. trubky, vykurovacie 
telesá, pece, chladničky.

• Prístroj držte mimo dosahu detí. Nedovoľte 
iným osobám, aby sa dotýkali elektrického 
nástroja alebo kábla. Nedovoľte, aby sa pri 
vašom pracovnom stole zdržiavali iné oso-
by. 

• Svoje elektrické nástroje dobre uschovávaj-
te.

• Nepoužívané nástroje by mali byť uložené 
na suchom, vysoko položenom alebo uzam-
knutom mieste, mimo dosahu detí.

• Svoje elektrické nástroje nepreťažujte. 
Lepšie a bezpečnejšie budú pracovať v uve-
denom rozsahu výkonnosti.

• Používajte správne elektrické nástroje. St-
roje so slabým výkonom nepoužívajte na 
ťažké práce. Elektrický nástroj nepoužívajte 
na také účely, na ktoré nie je určený. Elek-
trický nástroj používajte len na také účely, 
ktoré sú popísané v návode na obsluhu.

• Noste vhodný pracovný odev!

• Nenoste voľný odev alebo šperky, moh-
li by sa zachytiť do pohyblivých častí. Pri 
práci vonku odporúčame gumové rukavice 
a protišmykovú obuv. Ak máte dlhé vlasy, 
noste sieťku na vlasy. Noste ochranné oku-
liare.

• Pri prašných prácach používajte respirátor.

• Kábel nepoužívajte na také účely, na kto-
ré nie je určený. Elektrický nástroj nikdy 
nenoste za kábel. Kábel nepoužívajte na 
to, aby ste vytiahli zástrčku zo zásuvky. Ká-
bel chráňte pred teplom, olejom a ostrými 
hranami.

• Obrobok si zaistite. Na prichytenie obrobku 
používajte upínacie zariadenia alebo zverák. 
Takto bude prichytený istejšie, než rukou a 
okrem toho budete mať obidve ruky voľné 
na obsluhu elektrického nástroja.

• Vyhýbajte sa nenormálnemu držaniu tela. 
Postarajte sa o bezpečný postoj a vždy 
udržiavajte rovnováhu.

• Svoje nástroje starostlivo ošetrujte. Nást-
roje udržiavajte ostré a čisté, aby ste mohli 
pracovať lepšie a bezpečnejšie.

• Pravidelne kontrolujte kábel elektrického 
nástroja a v prípade poškodenia ho nechaj-
te vymeniť u certifikovaného špecialistu.

• Pravidelne kontrolujte predlžovačku a 
ak je poškodená, vymeňte ju. Rukoväte 
udržiavajte suché a bez oleja a maziva.

• Zástrčku vytiahnite zo zásuvky. V prípade 
nepoužívania elektrického nástroja, pred 
údržbou a v prípade výmeny nástrojov, ako 
napr. pílové listy, vrtáky...

• Nástrojové kľúče nenechávajte zastrčené. 
Pred zapnutím skontrolujte, či sú odstráne-
né kľúče a nastavovacie nástroje. Vyhýbajte 
sa neúmyselnému štartu.

• Elektrický nástroj, ktorý je pripojený na sieť, 
nenoste s prstom položeným na spínači. 
Presvedčte sa, či je spínač v prípade za-
sunutia zástrčky do zásuvky vypnutý.

• Predlžovačka vonku. Vonku používajte len 
na to certifikované a príslušne označené 
predlžovačky. Prístroj prevádzkujte len na 
sieťovej prípojke s ochranným vypínačom 
proti chybnému prúdu.

• Buďte pozorní. Dbajte na to, čo robíte. K 
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• práci pristupujte s rozvahou. Elektrický 
nástroj nepoužívajte vtedy, keď ste nesúst-
redení.

• Skontrolujte, či elektrický nástroj nemá prí-
padné poškodenia.

• Pred začiatkom používania elektrického 
nástroja treba skontrolovať ochranné za-
riadenia alebo trochu poškodené časti, či 
fungujú bezchybne a riadne. Skontrolujte, 
či pohyblivé časti fungujú bezchybne a ne-
zasekávajú sa, alebo či sú časti poškodené.

• Všetky časti musia byť namontované správ-
ne a musia spĺňať všetky podmienky, aby 
zabezpečili bezchybnú prevádzku elek-
trického nástroja. Poškodené ochranné 
zariadenia a časti musí odborne opraviť 
alebo vymeniť certifikovaná špecializovaná 
dielňa; ak v návode na obsluhu nie je uve-
dené niečo iné.

• Poškodené spínače musí vymeniť servisná 
dielňa pre zákazníkov. Nepoužívajte také 
elektrické nástroje, pri ktorých nemožno 
spínač zapínať a vypínať.

Pozor
• Používajte len také príslušenstvo a prídav-

né prístroje, ktoré sú uvedené v návode 
na obsluhu. Používanie iných náhradných 
nástrojov a iného príslušenstva môže pre 
vás znamenať nebezpečenstvo poranenia.

• Tento elektrický nástroj zodpovedá 
príslušným bezpečnostným ustanoveniam.

• Opravy môže robiť len špecializovaný elek-
trikár tak, že sa použijú originálne náhrad-
né diely; v opačnom prípade môže užívateľ 
dôjsť k úrazom.

Dôležité
• Vyhýbajte sa obrábaniu zápalných mate-

riálov s podielom magnézia viac ako 80%!

• Presvedčte sa, či sú nástroje, ktoré 

používate, vhodné pre maximálny počet 
otáčok prístroja.

• Presvedčte sa, či bolo príslušenstvo namon-
tované podľa návodu.

• Používajte len originálne príslušenstvo a 
adaptér.

• Zabezpečte, aby iskry nezasiahli ľudí, príp. 
aby nezapálili horľavé materiály.

• Noste vždy ochranný odev, ako napr. pra-
covné rukavice a ochranu sluchu.

• Elektrická bezpečnosť

Dodatočne skontrolujte, či sa prevádzkové 
napätie zhoduje s napätím siete.

Slovenčina – Minikufrík s multifunkčnými nástrojmi, s flexibilným hriadeľom
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Riadne používanie
S týmto malým multifunkčným nástrojom môžete 
vŕtať, brúsiť, rezať, leštiť drevo, kov, plasty a 
kameň a mnoho iných. Stroj a príslušenstvo 
používajte len na tie účely, na ktoré bol určený! 
Všetky ostatné využitia sa výslovne vylučujú.

Pred uvedením do prevádzky
Existujú dve možnosti použitia malého 
multifunkčného nástroja. Nástroje upnete pria-
mo do multifunkčného nástroja alebo do flexibil-
ného hriadeľa. Oba varianty majú svoje výhody v 
závislosti od obrobku. O tom, ako multifunkčný 
nástroj použijete, rozhodujete vy.

Vkladanie rôznych nástrojov
Pred vložením nástrojov (a pred každou 
výmenou nástroja) vypnite pohonnú jednotku a 
vytiahnite zástrčku

1. Stlačte aretačný čap (D) a otáčajte 
klieštinové skľučovadlo, kým čap nezaskočí.

2. Teraz uvoľnite maticu klieštinového 
skľučovadla (E)

3. Potrebný nástroj vložte do upínacieho puz-
dra a maticu klieštinového skľučovadla (E) 
priskrutkujte. 

Montáž flexibilného hriadeľa

1. Celkom odskrutkujte kryt (C) vpredu na 
prístroji.

2. Uvoľnite maticu klieštinového skľučovadla 
(E)

3. Zastrčte vnútornú os (F) flexibilného 

hriadeľa do klieštinového skľučovadla (E).
4. 4. Utiahnite maticu klieštinového 

skľučovadla (E).
5. 5. Teraz priskrutkujte krúžok (G) na 

multifunkčnom nástroji.

Použitie stolného statívu
1. Upevnite statív na pracovnom stole.
2. Statív je výškovo prestaviteľný a možno ho 

prestaviť podľa obrázku.
3. Teraz môžete multifunkčnú brúsku zavesiť 

na statív.
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Uvedenie do prevádzky
• Presvedčte sa, či je pohonná jednotka 

vypnutá.

• Porovnajte, či sieťové napätie uvedené 
na typovom štítku súhlasí s existujúcim 
sieťovým napätím.

• Teraz zastrčte zástrčku multifunkčného 
nástroja do zásuvky.

Vypínač

• Pohonnú jednotku zapnite sieťovým 
spínačom (a).

Regulátor počtu otáčok 

• Želaný počet otáčok môžete nastaviť 
pomocou regulátora (B).

• Správny počet otáčok závisí od použitého 
nástroja a od obrobku, ktorý sa má 
spracovať.

Pokyny k nastavenie počtu otáčok
• Malé frézy/brúsiace telieska: vysoký počet 

otáčok
• Veľké frézy/brúsiace telieska: malý počet 

otáčok
• Jemné práce/gravírovanie: pohonnú jed-

notku držať ako guličkové pero
• Hrubé práce: pohonnú jednotku držať ako 

násadu kladiva

Pracovné pokyny
• Na obrobok vyvíjajte len mierny tlak, aby 

sa mohol spracovať s konštantným počtom 
otáčok.

• Silný tlak neurýchľuje prácu, ale vedie 
k brzdeniu, príp. k zastaveniu pohonnej 
jednotky, a teda k preťaženiu motora.

• Malé obrobky treba kvôli vlastnej 
bezpečnosti upevniť skrutkovým zvieradlom 
alebo zverákom.

Uhlíkové kefky 

Kefky musíte v pravidelných intervaloch 
kontrolovať. Odstráňte držiaky kief (I) a uhlíky 
vyčistite. Ak by boli opotrebované, vymeňte vždy 
oba uhlíky. Držiaky uhlíkov znova zaskrutkujte. 
Nechajte stroj 15 minút bežať naprázdno. 
Používajte len správne typy uhlíkov.

Technické údaje
Tovarové číslo: ST-00131

Sieťové napätie: 230 V ~ 50 Hz

Príkon: 135 W

Počet otáčok pri chode 
naprázdno n0:

10.000 – 32.000 
U-min

Rozsah upínania: 3,2 mm

Hladina akustického tlaku 
LpA:

70,1 dB

Hladina akustického 
výkonu LWA:

83,1 dB

Vibrácie ahv: < 2,5 m/s2

Ochranná izolácia: II

Slovenčina – Minikufrík s multifunkčnými nástrojmi, s flexibilným hriadeľom



25

Vyhlásenie o zhode s CE

Podľa ustanovení smerníc ES

- smernica o nízkom napätí  ES 73/23/EHS
- smernica ES 89/392/EHS
- smernica o elektromagneti ckej znášanlivosti  89/336/EHS

fi rma

STARKE Handelsges. m.b.H
Import & Export
Lindnerweg 6
9585 Müllnern

vyhlasuje, že výrobok

Druh prístroja:  malý multi funkčný nástroj
Typ prístroja:  ST-00131

zodpovedá podstatným požiadavkám na ochranu podľa hore uvedených smerníc ES.

Zhoda sa zakladá na nižšie uvedených normách:

- EN 50144-1-1: 1995
- EN 50144-2-3: 1994
- EN 55014-1: 1993 + A1: 1997 + A 2: 1999
- EN 61000-3-2: 1995 + A1: 1998 + A2: 1998
- EN 61000-3-3: 1995
- EN 55014-2: 1997

Müllnern, am 09-07-2016
Gerhard M. Starke 

vedúci podniku
Gerhard M. Starke 

vedúci podniku
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Poštovani kupci!
Najljepša vam hvala na kupnji tehnički dovršenog kompleta višenamjenskog alata, koji odlikuju 
optimalni radni rezultati cijepanja i visok stupanj sigurnosti. Upute za uporabu sadrže važne savjete 
za sigurnu i pravilnu uporabu stroja, zato ih pažljivo pročitajte. U slučaju smetnji obratite se na 
prodavača. 

Komplet alata pregledali su priznati instituti za testiranje i odgovara svim sigurnosnim propisima. 
Unatoč tome, uporaba višenamjenskog alata opasna je i može uzrokovati ozljede. Zato prije početka 
uporabe višenamjenskog alata temeljito pročitajte upute za uporabu i uzmite u obzir sigurnosne 
propise.

Pažnja!
Upute za uporabu pažljivo čuvajte i uzmite ih kao sastavni dio cjepača. Pri predaji ili posuđivanju 
cjepača drugoj osobi uvijek priložite i upute i uvjerite se pročitao li ih je korisnik i razumio.

Hrvatski -  komplet alata Mini Multitool 

Prije uporabe aparata 
temeljito pročitajte 
upute za uporabu.

Pri uporabi aparata 
stavite zaštitne ruka-

vice.

Objašnjenje naljepnica na aparatu
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Sigurnosne upute
• Održavajte čistoću na radnom mjestu. Ne-

red na radnom mjestu mogao bi uzrokovati 
nesreće. Uzmite u obzir utjecaje iz okoline.

• Ne izlažite električne aparate kiši.

• Ne upotrjebljavajte električne aparate u 
mokroj ili vlažnoj okolini.

• Pobrinite se za dovoljnu osvijetljenost.

• Električne aparate ne upotrebljavajte u bli-
zini zapaljivih tekućina.

• Zaštitite se od električnog udara. Izb-
jegavajte tjelesni kontakt s uzemljenim 
dijelovima, npr. cijevima, radijatorima, 
štednjacima, hladnjacima.

• Sklonite aparat pred djecom. Pazite da dru-
ge osobe ne dođu u kontakt s električnim 
aparatom ili kablom. Pobrinite se da se 
druge osobe ne zadržavaju u blizini radnog 
stola.

• Brižljivo čuvajte električne aparate.

• Električne aparate koje ne namjeravate ko-
ristiti, pohranite na suho, visoko i zatvore-
no mjesto, izvan dosega djece.

• Ne preopterećujte električni aparat. Rad-
nja će biti bolja i sigurnija budete li ko-
ristili prikladan alat u okviru navedenog 
područja kapaciteta.

• Upotrijebite prikladan električni aparat. 
Za teške radnje ne upotrjebljavajte pres-
labe aparate. Električni aparat upotrijebite 
samo u predviđene svrhe, koje su opisane 
u uputama za uporabu.

• Odjenite se prikladno!

• Ne nosite široku odjeću ili nakit, jer bi se 
mogli zakačiti u pokretljive dijelove apa-
rata. Pri vanjskoj uporabi preporučujemo 
uporabu gumenih rukavica i obuće koja ne 
klizi. Duge kose svežite u mrežicu za kose. 
Također stavite i zaštitne naočale.

• Za rad pri kojem se stvara mnogo prašine, 

stavite masku za disanje. 

• Kabl upotrjebljavajte samo u predviđene 
svrhe. Nikad ne nosite aparat tako da 
vučete kabl. Također ne vucite za kabl kad 
vadite utikač iz utičnice. Zaštitite kabl od 
vrućine, ulja i oštrih rubova.

• Zaštitite izradak. Za pričvršćivanje izratka 
upotrijebite uređaja za pritezanje ili stezač, 
jer je tako sigurnije nego kad držite rukom, 
osim toga ruke su tako slobodne za uprav-
ljanje aparata.

• Pazite da čvrsto stojite i održavajte 
ravnotežu te izbjegavajte neobičan tjelesni 
položaj.

• Održavajte pažljivo aparat i alat. Za bolju 
i sigurniju uporabu održavajte alat uvijek 
oštar i čist.

• Redovito pregledavajte električni kabl apa-
rata. Oštećen kabl može zamijeniti samo 
stručnjak.

• Redovito provjeravajte produžetak i u 
slučaju oštećenja zamijenite ga. Pazite da 
na ručkama nema ulja ili masnoće.

• Ako nećete koristiti aparat ili kad mijenjate 
alat, na primjer list pile, itd., izvadite utikač 
iz utičnice.

• Ne ostavljajte ključeva za podešavanje na 
aparatu. Prije svakog uključivanja provje-
rite, odstranili li ste sve ključeve i alate za 
podešavanje.

• Aparat koji je priključen na električnu 
mrežu ne smijete nositi kad držite prst na 
prekidaču. Prije nego što stavite utikač u 
utičnicu, provjerite isključen li je prekidač.

• Pri vanjskoj uporabi koristite samo odob-
rene i prikladno označene produžetke. 
Aparat možete priključiti samo na 
električnu mrežu sa zaštitnim prekidačem 
za utvrđivanje kvara električne struje (FI).

• Obratite pažnju na svoj posao i radite pa-
metno. Ne koristite električni aparat ako 



28

• niste usredotočeni na posao.

• Redovito provjeravajte nije li možda 
električni aparat oštećen.

• Pred uporabo električnog alata pažljivo 
provjerite djeluju li zaštitni uređaji i malo 
oštećeni dijelovi besprijekorno i u skladu s 
odredbama. Provjerite djeluju li pokretljivi 
dijelovi besprijekorno, ne zaustavljaju li se 
te nisu li možda oštećeni.

• Da biste omogućili besprijekorno djelovan-
je električnog aparata, moraju svi dijelovi 
biti pravilno namješteni te moraju ispunja-
vati sve uvjete. Oštećene zaštitne uređaje 
i dijelove moraju u skladu s odredbama 
popraviti ili zamijeniti samo stručnjaci, ako 
u uputama za uporabu nije drugačije na-
vedeno.

• Oštećene prekidače mora zamijeniti ser-
visna služba. Ne upotrjebljavajte električni 
aparat, kod kojeg ne možete uključiti ili 
isključiti prekidač.

Pažnja!
• Upotrijebite samo opremu i alate koji su 

navedeni u uputama za uporabu. Uporaba 
drugog alata ili opreme mogla bi biti opasna 
za korisnika.

• Aparat odgovara određenim sigurnosnim 
propisima.

• Popravke može izvoditi samo električar ili 
ovlaštena servisna služba ako koristi ori-
ginalne rezervne dijelove. U suprotnom 
slučaju povećava se opasnost za nastanak 
nesreća.

Važno
• Izbjegavajte obrađivanje zapaljivih materi-

jala s udjelom magnezija više od 80%.

• Provjerite primjeran li je alat, koji ćete ko-
ristiti, za najveći broj obrtaja aparata.

• Prevjerite namještena li je oprema u skladu 
s uputama.

• Upotrijebite samo originalnu opremu i ad-
apter.

• Pazite da iskre ne dođu do drugih osoba, 
odnosno da ne zapale zapaljivih materijala.

• Uvijek stavite zaštitnu odjeću, na primjer 
radne rukavice i zaštitu za uši, itd.

• Za električnu sigurnost provjerite odgovara 
li napon električne mreže podacima na tips-
koj pločici aparata.

Hrvatski -  komplet alata Mini Multitool 
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Uporaba u skladu s odredbama
S ovim kompletom alata možete bušiti drvo, 
kovinu, plastiku i kamen, možete brusiti, 
piliti, polirati i još mnogo toga. Aparat i alat 
upotrijebite samo u skladu s odredbama! Svaka 
druga uporaba zabranjena je.

Prije početka uporabe
Za uporabu kompleta alata imate dvije 
mogućnosti. Alat možete pritegnuti neposredno 
u steznu glavu ili fleksibilni nosač. Obje varijante 
imaju svoje prednosti, ovisno od izratka. Kako 
ćete koristiti alat, odlučite sami.

Namještanje različitih alata
Prije namještanja alata (i prije svakog 
zamjenjivanja alata) isključite aparat i izvadite 
utikač iz utičnice.

1. Pritisnite čep za blokiranje (D) i zavrtite 
steznu glavu, dok se čep ne zaustavi.

2. Odvijte steznu glavu (E).
3. Odabrani alat stavite u cjevčicu za pritezan-

je i privijte steznu glavu (E).

Montaža fleksibilnog nosača
1. Odvijte poklopac (C) sprijeda na aparatu.
2. Odvijte steznu glavu (E).
3. U steznu glavu (E) stavite unutarnju osovinu 

(F) fleksibilnog nosača.
4. Privijte steznu glavu (E).
5. Privijte obruč (G).

Uporaba stalka
1. Stalak pričvrstite na radni stol.
2. Stalak je podesiv po visini i možete ga 

podesiti kao što prikazuje slika.
3. U stalak možete namjestiti i višenamjensku 

brusilicu.
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Početak radnje
• Provjerite isključen li je aparat.
• Provjerite odgovara li električna mreža 

podacima na tipskoj pločici aparata.
• Stavite utikač aparata u utičnicu.

Prekidač za uključenje/isključenje

• Aparat uključite tako da pritisnete na 
prekidač (a).

Regulator broja obrtaja 

• Broj obrtaja koji želite, podesite 
regulatorom (B).

• Pravilan broj obrtaja ovisi od namještenog 
alata i materijala za obradu.

Savjeti za podešavanje broja obrtaja:
• mali brusovi/nastavci za brušenje: visoki 

broj obrtaja;
• veliki brusovi/nastavci za brušenje: nizak 

broj obrtaja;
• fini radovi/graviranje; aparat držite kao 

kemijsku olovku;
• grubi radovi: aparat držite kao čekić.

Savjeti za uporabu
• Na izradak pritišćite umjereno da ga možete 

obrađivati s jednakim brojem obrtaja.
• Jakim pritiskanjem nećete ubrzati radnju, 

već ćete smanjiti brzinu, odnosno aparat će 
se zaustaviti te preopteretiti.

• Za vlastitu sigurnost manje izratke trebate 
osigurati sa stezačem.

Ugljene četkice 

Ugljene četkice pregledavajte u redovitim 
vremenskim razmacima. Odstranite držač (I) i 
očistite uljene četkice. Ako su istrošene, uvijek 
zamijenite obje istovremeno. Zatim ponovno 
stavite držač. Aparat pustite djelovati 15 minuta 
u praznom hodu. Uvijek upotrijebite pravu vrstu 
ugljenih četkica.

Tehnički podaci
Broj proizvoda: ST-00131

Električni napon: 230 V ~ 50 Hz

Ulazna snaga: 135 W

Broj obrtaja u praznom 
hodu n0:

10.000 – 32.000 
U-min

Promjer stezne glave: 3,2 mm

Razina zvučnog tlaka LpA: 70,1 dB

Razina zvučne snage LWA: 83,1 dB

Vibracije ahv: < 2,5 m/s2

Zaštitni razred: II

Hrvatski -  komplet alata Mini Multitool 
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CE-izjava o skladnosti 

U skladu s odredbama smjernica EZ

– smjernica o niskom naponu 73/23/EEZ
– smjernica EZ 89/392/EEZ
– smjernica o elektromagnetskoj kompati bilnosti  89/336/EEZ

poduzeće  STARKE Handelsges. m. b. H
  Lindnerweg 6
  9585 Müllnern

izjavljuje da je proizvod

vrsta:  komplet alata Mini Multi tool
ti p:  ST-00131

u skladu s važećim sigurnosnim propisima gore navedenih smjernica EZ.

Skladnost temelji na sljedećim propisima:

- EN 50144-1-1: 1995
- EN 50144-2-3: 1994
- EN 55014-1: 1993 + A1: 1997 + A2: 1999
- EN 61000-3-2: 1995 + A1: 1998 + A2: 1998
- EN 61000-3-3: 1995
- EN 55014-2: 1997

Müllnern, am 09-07-2016
Gerhard M. Starke 

poslovođa
Gerhard M. Starke 

poslovođa
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Poštovani kupci!
Najljepša vam hvala na kupnji tehnički dovršenog kompleta višenamjenskog alata, koji odlikuju 
optimalni radni rezultati cijepanja i visok stupanj sigurnosti. Upute za uporabu sadrže važne savjete 
za sigurnu i pravilnu uporabu stroja, zato ih pažljivo pročitajte. U slučaju smetnji obratite se na 
prodavača. 

Komplet alata pregledali su priznati instituti za testiranje i odgovara svim sigurnosnim propisima. 
Unatoč tome, uporaba višenamjenskog alata opasna je i može uzrokovati ozljede. Zato prije početka 
uporabe višenamjenskog alata temeljito pročitajte upute za uporabu i uzmite u obzir sigurnosne 
propise.

Pažnja!
Upute za uporabu pažljivo čuvajte i uzmite ih kao sastavni dio cjepača. Pri predaji ili posuđivanju 
cjepača drugoj osobi uvijek priložite i upute i uvjerite se pročitao li ih je korisnik i razumio.

BiH -  komplet alata Mini Multitool 

Prije uporabe aparata 
temeljito pročitajte 
upute za uporabu.

Pri uporabi aparata 
stavite zaštitne ruka-

vice.

Objašnjenje naljepnica na aparatu
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Sigurnosne upute
• Održavajte čistoću na radnom mjestu. Ne-

red na radnom mjestu mogao bi uzrokovati 
nesreće. Uzmite u obzir utjecaje iz okoline.

• Ne izlažite električne aparate kiši.

• Ne upotrjebljavajte električne aparate u 
mokroj ili vlažnoj okolini.

• Pobrinite se za dovoljnu osvijetljenost.

• Električne aparate ne upotrebljavajte u bli-
zini zapaljivih tekućina.

• Zaštitite se od električnog udara. Izb-
jegavajte tjelesni kontakt s uzemljenim 
dijelovima, npr. cijevima, radijatorima, 
štednjacima, hladnjacima.

• Sklonite aparat pred djecom. Pazite da dru-
ge osobe ne dođu u kontakt s električnim 
aparatom ili kablom. Pobrinite se da se 
druge osobe ne zadržavaju u blizini radnog 
stola.

• Brižljivo čuvajte električne aparate.

• Električne aparate koje ne namjeravate ko-
ristiti, pohranite na suho, visoko i zatvore-
no mjesto, izvan dosega djece.

• Ne preopterećujte električni aparat. Rad-
nja će biti bolja i sigurnija budete li ko-
ristili prikladan alat u okviru navedenog 
područja kapaciteta.

• Upotrijebite prikladan električni aparat. 
Za teške radnje ne upotrjebljavajte pres-
labe aparate. Električni aparat upotrijebite 
samo u predviđene svrhe, koje su opisane 
u uputama za uporabu.

• Odjenite se prikladno!

• Ne nosite široku odjeću ili nakit, jer bi se 
mogli zakačiti u pokretljive dijelove apa-
rata. Pri vanjskoj uporabi preporučujemo 
uporabu gumenih rukavica i obuće koja ne 
klizi. Duge kose svežite u mrežicu za kose. 
Također stavite i zaštitne naočale.

• Za rad pri kojem se stvara mnogo prašine, 

stavite masku za disanje. 

• Kabl upotrjebljavajte samo u predviđene 
svrhe. Nikad ne nosite aparat tako da 
vučete kabl. Također ne vucite za kabl kad 
vadite utikač iz utičnice. Zaštitite kabl od 
vrućine, ulja i oštrih rubova.

• Zaštitite izradak. Za pričvršćivanje izratka 
upotrijebite uređaja za pritezanje ili stezač, 
jer je tako sigurnije nego kad držite rukom, 
osim toga ruke su tako slobodne za uprav-
ljanje aparata.

• Pazite da čvrsto stojite i održavajte 
ravnotežu te izbjegavajte neobičan tjelesni 
položaj.

• Održavajte pažljivo aparat i alat. Za bolju 
i sigurniju uporabu održavajte alat uvijek 
oštar i čist.

• Redovito pregledavajte električni kabl apa-
rata. Oštećen kabl može zamijeniti samo 
stručnjak.

• Redovito provjeravajte produžetak i u 
slučaju oštećenja zamijenite ga. Pazite da 
na ručkama nema ulja ili masnoće.

• Ako nećete koristiti aparat ili kad mijenjate 
alat, na primjer list pile, itd., izvadite utikač 
iz utičnice.

• Ne ostavljajte ključeva za podešavanje na 
aparatu. Prije svakog uključivanja provje-
rite, odstranili li ste sve ključeve i alate za 
podešavanje.

• Aparat koji je priključen na električnu 
mrežu ne smijete nositi kad držite prst na 
prekidaču. Prije nego što stavite utikač u 
utičnicu, provjerite isključen li je prekidač.

• Pri vanjskoj uporabi koristite samo odob-
rene i prikladno označene produžetke. 
Aparat možete priključiti samo na 
električnu mrežu sa zaštitnim prekidačem 
za utvrđivanje kvara električne struje (FI).

• Obratite pažnju na svoj posao i radite pa-
metno. Ne koristite električni aparat ako 
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• niste usredotočeni na posao.

• Redovito provjeravajte nije li možda 
električni aparat oštećen.

• Pred uporabo električnog alata pažljivo 
provjerite djeluju li zaštitni uređaji i malo 
oštećeni dijelovi besprijekorno i u skladu s 
odredbama. Provjerite djeluju li pokretljivi 
dijelovi besprijekorno, ne zaustavljaju li se 
te nisu li možda oštećeni.

• Da biste omogućili besprijekorno djelovan-
je električnog aparata, moraju svi dijelovi 
biti pravilno namješteni te moraju ispunja-
vati sve uvjete. Oštećene zaštitne uređaje 
i dijelove moraju u skladu s odredbama 
popraviti ili zamijeniti samo stručnjaci, ako 
u uputama za uporabu nije drugačije na-
vedeno.

• Oštećene prekidače mora zamijeniti ser-
visna služba. Ne upotrjebljavajte električni 
aparat, kod kojeg ne možete uključiti ili 
isključiti prekidač.

Pažnja!
• Upotrijebite samo opremu i alate koji su 

navedeni u uputama za uporabu. Uporaba 
drugog alata ili opreme mogla bi biti opasna 
za korisnika.

• Aparat odgovara određenim sigurnosnim 
propisima.

• Popravke može izvoditi samo električar ili 
ovlaštena servisna služba ako koristi ori-
ginalne rezervne dijelove. U suprotnom 
slučaju povećava se opasnost za nastanak 
nesreća.

Važno
• Izbjegavajte obrađivanje zapaljivih materi-

jala s udjelom magnezija više od 80%.

• Provjerite primjeran li je alat, koji ćete ko-
ristiti, za najveći broj obrtaja aparata.

• Prevjerite namještena li je oprema u skladu 
s uputama.

• Upotrijebite samo originalnu opremu i ad-
apter.

• Pazite da iskre ne dođu do drugih osoba, 
odnosno da ne zapale zapaljivih materijala.

• Uvijek stavite zaštitnu odjeću, na primjer 
radne rukavice i zaštitu za uši, itd.

• Za električnu sigurnost provjerite odgovara 
li napon električne mreže podacima na tips-
koj pločici aparata.

BiH -  komplet alata Mini Multitool 
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Uporaba u skladu s odredbama
S ovim kompletom alata možete bušiti drvo, 
kovinu, plastiku i kamen, možete brusiti, 
piliti, polirati i još mnogo toga. Aparat i alat 
upotrijebite samo u skladu s odredbama! Svaka 
druga uporaba zabranjena je.

Prije početka uporabe
Za uporabu kompleta alata imate dvije 
mogućnosti. Alat možete pritegnuti neposredno 
u steznu glavu ili fleksibilni nosač. Obje varijante 
imaju svoje prednosti, ovisno od izratka. Kako 
ćete koristiti alat, odlučite sami.

Namještanje različitih alata
Prije namještanja alata (i prije svakog 
zamjenjivanja alata) isključite aparat i izvadite 
utikač iz utičnice.

1. Pritisnite čep za blokiranje (D) i zavrtite 
steznu glavu, dok se čep ne zaustavi.

2. Odvijte steznu glavu (E).
3. Odabrani alat stavite u cjevčicu za pritezan-

je i privijte steznu glavu (E).

Montaža fleksibilnog nosača
1. Odvijte poklopac (C) sprijeda na aparatu.
2. Odvijte steznu glavu (E).
3. U steznu glavu (E) stavite unutarnju osovinu 

(F) fleksibilnog nosača.
4. Privijte steznu glavu (E).
5. Privijte obruč (G).

Uporaba stalka
1. Stalak pričvrstite na radni stol.
2. Stalak je podesiv po visini i možete ga 

podesiti kao što prikazuje slika.
3. U stalak možete namjestiti i višenamjensku 

brusilicu.
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Početak radnje
• Provjerite isključen li je aparat.
• Provjerite odgovara li električna mreža 

podacima na tipskoj pločici aparata.
• Stavite utikač aparata u utičnicu.

Prekidač za uključenje/isključenje

• Aparat uključite tako da pritisnete na 
prekidač (a).

Regulator broja obrtaja 

• Broj obrtaja koji želite, podesite 
regulatorom (B).

• Pravilan broj obrtaja ovisi od namještenog 
alata i materijala za obradu.

Savjeti za podešavanje broja obrtaja:
• mali brusovi/nastavci za brušenje: visoki 

broj obrtaja;
• veliki brusovi/nastavci za brušenje: nizak 

broj obrtaja;
• fini radovi/graviranje; aparat držite kao 

kemijsku olovku;
• grubi radovi: aparat držite kao čekić.

Savjeti za uporabu
• Na izradak pritišćite umjereno da ga možete 

obrađivati s jednakim brojem obrtaja.
• Jakim pritiskanjem nećete ubrzati radnju, 

već ćete smanjiti brzinu, odnosno aparat će 
se zaustaviti te preopteretiti.

• Za vlastitu sigurnost manje izratke trebate 
osigurati sa stezačem.

Ugljene četkice 

Ugljene četkice pregledavajte u redovitim 
vremenskim razmacima. Odstranite držač (I) i 
očistite uljene četkice. Ako su istrošene, uvijek 
zamijenite obje istovremeno. Zatim ponovno 
stavite držač. Aparat pustite djelovati 15 minuta 
u praznom hodu. Uvijek upotrijebite pravu vrstu 
ugljenih četkica.

Tehnički podaci
Broj proizvoda: ST-00131

Električni napon: 230 V ~ 50 Hz

Ulazna snaga: 135 W

Broj obrtaja u praznom 
hodu n0:

10.000 – 32.000 
U-min

Promjer stezne glave: 3,2 mm

Razina zvučnog tlaka LpA: 70,1 dB

Razina zvučne snage LWA: 83,1 dB

Vibracije ahv: < 2,5 m/s2

Zaštitni razred: II

BiH -  komplet alata Mini Multitool 
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CE-izjava o skladnosti 

U skladu s odredbama smjernica EZ

– smjernica o niskom naponu 73/23/EEZ
– smjernica EZ 89/392/EEZ
– smjernica o elektromagnetskoj kompati bilnosti  89/336/EEZ

poduzeće  STARKE Handelsges. m. b. H
  Lindnerweg 6
  9585 Müllnern

izjavljuje da je proizvod

vrsta:  komplet alata Mini Multi tool
ti p:  ST-00131

u skladu s važećim sigurnosnim propisima gore navedenih smjernica EZ.

Skladnost temelji na sljedećim propisima:

- EN 50144-1-1: 1995
- EN 50144-2-3: 1994
- EN 55014-1: 1993 + A1: 1997 + A2: 1999
- EN 61000-3-2: 1995 + A1: 1998 + A2: 1998
- EN 61000-3-3: 1995
- EN 55014-2: 1997

Müllnern, am 09-07-2016
Gerhard M. Starke 

poslovođa
Gerhard M. Starke 

poslovođa
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Stimaţi clienţi

Vă mulţumim pentru că aţi optat pentru Mini Multi tool produs de firma noastră. Aţi achiziţionat un 
echipament sofisticat cu rezultate optime de lucru şi un nivel ridicat de siguranţă.
Prezentele instrucţiuni de utilizare conţin informaţii importante pentru operarea în siguranţă şi de 
specialitate a echipamentului Multi tool. Vă rugăm să citiţi cu atenţie prezentele instrucţiuni de 
utilizare. Dacă apar defecţiuni, vă rugăm să luaţi legătura cu distribuitorul dumneavoastră.

Mini Multi tool a fost testat de către centre autorizate de verificare şi respectă toate cerinţele de 
siguranţă.
Cu toate acestea, utilizarea Multi tool implică un risc foarte ridicat de rănire, astfel încât pot surveni 
vătămări corporale grave. Din acest motiv, înainte de punerea iniţială în funcţiune a Multi tool, 
este necesară lecturarea şi respectarea acestor instrucţiuni de utilizare şi în special a normelor de 
siguranţă.

Atenţie

Prezentele instrucţiuni de utilizare trebuie păstrate în condiţii de siguranţă şi trebuie considerată 
o parte integrantă a Mini Multi tool. Dumneavoastră aveţi obligaţia de a transmite mai departe 
prezentele instrucţiuni de utilizare la înstrăinarea sau închirierea Multi tool şi de a vă asigura că 
persoana respectivă citeşte şi înţelege conţinutul acestor

Română - Mini Multi tool cu undă flexibilă

Înainte de utilizarea 
acestui echipament, vă 

rugăm să citiţi cu atenţie 
prezentele instrucţiuni 

de utilizare.

La utilizarea acestui 
echipament este 

necesară purtarea de 
mănuşi de protecţie.

Explicaţia etichetelor adezive de la nivelul echipamentului
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Norme de siguranţă 

• Păstraţi ordinea la locul dumneavoastră de 
muncă. Dezordinea la locul de muncă poate 
provoca accidente. Vă rugăm să ţineţi cont 
de influenţele de mediu.

• Nu expuneţi echipamentele electrice la 
ploaie.

• Nu utilizaţi echipamentele electrice la 
umezeală şi apă.

• Asiguraţi un nivel corespunzător de lumină.

• Nu utilizaţi echipamentele electrice în 
apropiere de lichide inflamabile sau gaze.

• Protejaţi-vă de şocurile electrice. Evitaţi 
contactul corpului cu componentele 
împământate, de exemplu ţevi, calorifere, 
plite, frigidere.

• Nu lăsaţi echipamentul la îndemâna 
copiilor. Nu permiteţi altor persoane să 
atingă echipamentul electric sau cablul. Nu 
lăsaţi alte persoane să se apropie de bancul 
dumneavoastră de lucru.

• Depozitaţi echipamentele dumneavoastră 
electrice în siguranţă.

• Echipamentele care nu sunt utilizate trebuie 
depozitate într-un loc uscat, la înălţime sau 
prevăzut cu sistem de închidere, care nu se 
află la îndemâna copiilor.

• Nu expuneţi echipamentele dumneavoastră 
electrice la suprasarcină. Lucraţi în condiţii 
sporite de performanţă şi siguranţă în limita 
de putere menţionată.

• Utilizaţi echipamentul electric 
corespunzător. Nu utilizaţi maşini cu nivel 
redus de putere pentru lucrări dificile. 
Nu utilizaţi echipamentul electric pentru 
alte scopuri decât cele pentru care este 
prevăzut. Utilizaţi echipamentul electric 
numai pentru scopurile descrise în 
instrucţiunile de utilizare.

• Purtaţi echipamente de lucru 
corespunzătoare!

• Nu purtaţi haine largi sau bijuterii, există 
riscul de blocare în componentele mobile. 
La efectuarea de lucrări în aer liber se 
recomandă utilizarea de mănuşi de cauciuc 
şi încălţăminte antiderapantă. Dacă aveţi 
părul lung, vă rugăm să purtaţi un fileu 
pentru păr. Purtaţi ochelari de protecţie.

• Utilizaţi o mască de respiraţie la efectuarea 
de lucrări care conduc la formarea de praf

• Nu utilizaţi cablul în alte scopuri decât cele 
pentru care este prevăzu. Nu transportaţi 
în nicio situaţie echipamentul electric de 
cablu. Nu trageţi de cablu pentru a scoate 
ştecărul din priză. Protejaţi cablul împotriva 
căldurii, a uleiului şi a canturilor ascuţite.

• Asiguraţi materialul. Utilizaţi sisteme 
de tensionare sau o menghină pentru 
fixarea materialului. Astfel, acesta este 
fixat mai bine decât cu mâna şi aveţi la 
dispoziţie ambele mâini pentru utilizarea 
echipamentului electric.

• Evitaţi poziţiile anormale ale corpului. 
Asiguraţi o poziţie stabilă şi menţineţi-vă 
permanent echilibrul.

• Întreţineţi corespunzător echipamentele 
dumneavoastră. Echipamentele 
dumneavoastră trebuie să fie ascuţite şi 
curate pentru a beneficia de performanţe 
superioare şi de o siguranţă îmbunătăţită.

• Verificaţi periodic cablul echipamentului 
electric şi, în cazul deteriorării acestuia, 
solicitaţi înlocuirea de către un specialist 
autorizat.

• Verificaţi periodic cablul prelungitor şi 
înlocuiţi-l în caz de deteriorare. Protejaţi 
mânerul de umiditate, ulei şi grăsime.

• Scoateţi ştecărul din priză în caz de 
neutilizare a echipamentului electric, 
înainte de lucrările de întreţinere şi la 
înlocuirea sculelor, de exemplu pânze de 
circular, burghie... .
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• Decuplaţi toate cheile pentru fixarea 
sculelor. Verificaţi înainte de pornire dacă 
au fost decuplate cheia şi sculele de reglare. 
Evitaţi pornirea accidentală.

• cheia şi sculele de reglare. Evitaţi pornirea 
accidentală.Nu transportaţi un echipament 
electric conectat la reţeaua de alimentare 
cu energie electrică cu degetul în dreptul 
butonului întrerupătorului. Asiguraţi-vă că 
întrerupătorul este dezactivat la conectarea 
ştecărului la priză.

• Cablul prelungitor în aer liber. Utilizaţi în aer 
liber numai cabluri prelungitoare autorizate 
şi marcate în mod corespunzător. Utilizaţi 
aparatul numai după conectarea la o reţea 
de alimentare cu întrerupător de protecţie 
împotriva curenţilor vagabonzi (FI).

• Acordaţi atenţie operaţiunilor pe care le 
întreprindeţi. Lucraţi în mod raţional. Nu 
utilizaţi echipamentul electric dacă nu aveţi 
capacitatea de a vă concentra.

• Verificaţi echipamentul electric pentru 
identificarea eventualelor defecţiuni.

• Înainte de utilizarea echipamentului elec-
tric, sistemele de protecţie sau compo-
nentele care prezintă mici defecţiuni tre-
buie verificate cu privire la funcţionarea 
ireproşabilă şi conform destinaţiei. Verificaţi 
dacă elementele mobile funcţionează 
ireproşabil şi dacă nu se blochează sau dacă 
nu există componente defecte.

• Toate componentele trebuie să fie montate 
corect şi să îndeplinească toate condiţiile 
pentru a garanta funcţionarea ireproşabilă 
a echipamentului electric. Sistemele de 
protecţie şi componentele defecte trebuie 
reparate sau înlocuite în mod competent 
de către un atelier de specialitate autorizat; 
în măsura în care nu există prevederi cont-
rare în instrucţiunile de utilizare.

• Întrerupătoarele defecte trebuie înlo-
cuite de către un atelier care efectuează 
lucrări de service în beneficiul clienţilor. 
Nu utilizaţi echipamente electrice ale căror 

întrerupătoare nu pot fi activate şi dezac-
tivate.

Atenţie
• Utilizaţi numai accesorii sau echipamente 

suplimentare menţionate în instrucţiunile 
de utilizare. Utilizarea altor echipamente 
de schimb şi a altor accesorii poate genera 
un pericol de rănire pentru dumneavoastră.

• Acest echipament electric respectă norme-
le de siguranţă aplicabile.

• Este admisă efectuarea lucrărilor de 
reparaţii numai de către un electrician spe-
cializat, cu utilizarea de piese de schimb ori-
ginale; în caz contrar există riscul producerii 
de accidente pentru utilizator.

Important
• Evitaţi prelucrarea de materiale inflamabi-

le cu o concentraţie de magneziu de peste 
80%!

• Asiguraţi-vă că sculele pe care le utilizaţi 
sunt compatibile cu turaţia maximă a echi-
pamentului.

• Asiguraţi-vă că accesoriile au fost montate 
conform instrucţiunilor.

• Utilizaţi numai accesoriile şi adaptoarele 
originale.

• Asiguraţi-vă că scânteile nu vor atinge nicio 
persoană, respectiv că nu vor incendia ma-
teriale inflamabile.

• Purtaţi în toate cazurile îmbrăcăminte de 
protecţie, de exemplu mănuşi de lucru şi 
căşti de protecţie, etc.

• Siguranţa electrică   
Verificaţi de principiu dacă tensiunea de  
exploatare coincide cu tensiunea de  
alimentare.

Română - Mini Multi tool cu undă flexibilă
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Utilizarea conform destinaţiei 

Cu ajutorul acestui Mini Multi tool puteţi 
perfora, şlefui, tăia, lustrui şi efectua multe alte 
operaţiuni cu privire la lemn, metal, plastic şi 
piatră. Utilizaţi maşina şi accesoriile numai în 
domeniu de utilizare prevăzut! Toate celelalte 
modalităţi de aplicare sunt excluse expres.

Înainte de punerea în funcţiune
Există două posibilităţi de utilizare a Mini Multi 
tool. Puteţi tensiona sculele direct în Multi tool 
sau puteţi tensiona sculele în arborele flexibil. 
În funcţie de material, ambele variante oferă 
avantaje. Dumneavoastră decideţi modul în care 
utilizaţi Multi tool

Montarea diferitelor scule

Înainte de montarea sculelor (şi înainte de 
fiecare înlocuire a sculelor) este necesară oprirea 
unităţii de antrenare şi decuplarea ştecărului din 
priză.

1.  Apăsaţi bolţul de fixare (D) şi rotiţi mandrina 
cu bucşă elastică până la blocarea bolţului

2. Desfaceţi mandrina cu bucşă elastică (E)

3. Montaţi scula dorită până la manşonul de 
strângere şi înşurubaţi mandrina cu bucşă 
elastică (E).

Montarea arborelui flexibil 

1. Deşurubaţi complet capacul (C) în partea 
din faţă a echipamentului.

2. Desfaceţi mandrina cu bucşă elastică (E)

3. Fixaţi axul interior (F) al arborelui flexibil în 
mandrina cu bucşă elastică (E).

4. Strângeţi mandrina cu bucşă elastică (E).

5. Înşurubaţi inelul (G) la nivelul Multi tool

Utilizarea stativului de masă
1. Montaţi stativul la nivelul unui banc de 

lucru.

2. Stativul este reglabil pe înălţime şi poate fi 
setat conform imaginii.

3. Maşina multiplă de şlefuit poate fi agăţată 
de stativ.
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Punerea în funcţiune
• Asiguraţi-vă că unitatea de antrenare este 

oprită 

• Comparaţi dacă tensiunea de alimentare 
menţionată pe plăcuţa de date coincide cu 
tensiunea de alimentare la reţea existentă 

• Conectaţi ştecărul Multitool la priză. 

Buton de pornit/oprit 

• Porniţi unitatea de antrenare cu 
întrerupătorul de reţea (a). 

Regulator de turaţii

• Puteţi selecta turaţia dorită cu ajutorul 
regulatorului (B). 

• Turaţia corespunzătoare depinde de scula 
utilizată şi de materialul care urmează a fi 
prelucrat. 

Informaţii pentru reglarea turaţiei 

• freze/şţifturi de şlefuit mici: turaţie ridicată  

• freze/ştifturi de şlefuit mari: turaţie scăzută

• lucrări de fineţe/gravare: fixaţi unitatea de 
antrenare asemenea unui pix 

• lucrări grosiere: fixaţi unitatea de antrenare 
asemenea unei cozi de ciocan

Instrucţiuni de lucru
• Exercitaţi o presiune moderată asupra 

materialului de lucru pentru a permite o 
prelucrare cu o turaţie constantă. 

• Presiunea intensă nu accelerează procesul 
de lucru, ci conduce la frânarea, respectiv 
oprirea unităţii de antrenare şi, prin aceasta, 
la expunerea motorului la suprasarcină. 

• Materialele de mici dimensiuni trebuie 
asigurate cu o clemă cu şurub sau o 
menghină pentru garantarea siguranţei 
proprii 

Perii de cărbune 

Cărbunii trebuie verificaţi periodic. Demontaţi 
suportul pentru cărbuni (I) şi curăţaţi cărbunii. 
Dacă aceştia sunt uzaţi, este necesară în toate 
cazurile înlocuirea ambilor cărbuni. Montaţi 
la loc prin înşurubare suportul pentru cărbuni. 
Lăsaţi maşina să funcţioneze în gol timp de 15 
min. Utilizaţi numai tipurile corespunzătoare de 
cărbuni.

Date tehnice 

Număr articol: ST-00131

Tensiune de alimentare: 230 V ~ 50 Hz

Putere absorbită: 135 W

Turaţie de mers în gol n0: 10.000 - 
32.000 U-min

Limită de tensionare: 3,2 mm

Nivel de presiune acustică LpA: 70,1 dB

Nivel de poluare sonoră LWA: 83,1 dB

Vibraţii ahv: < 2,5 m/s2

Izolaţie de protecţie: II 

Română - Mini Multi tool cu undă flexibilă
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Declaraţie de conformitate CE

În sensul prevederilor din directi vele CE

-Directi va CE cu privire la echipamentele de joasă tensiune 73/23/CEE
- Directi va CE 89/392/CEE
- Directi va cu privire la compati bilitatea electromagneti că 89/336/CEE

fi rma:

STARKE Handelsges. m.b.H
Import & Export 
Lindnerweg 6
9585 Müllnern

declară că produsul 

Natura echipamentului:  Mini Multi tool 
Tipul echipamentului:  ST-00131

respectă cerinţele esenţiale de protecţie sti pulate prin directi vele CE de mai sus.

Conformitatea are la bază normele menţionate în cele ce urmează:

-EN 50144-1-1: 1995 
-EN 50144-2-3: 1994 
-EN 55014-1: 1993 + A1: 1997 + A 2 : 1999 
-EN 61000-3-2: 1995 + A1: 1998 + A2: 1998 
-EN 61000-3-3: 1995 
-EN 55014-2: 1997 

Müllnern, 09-07-2016 Gerhard M. Starke 
Director general Starke  

Gerhard M. Starke 
Director general Starke  


