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Műszaki adatok: 
Befogható legnagyobb szerszám hossz 80 mm  
Teljesítmény 220 W 
Frekvencia 50/60 Hz 
Fordulatszám 22.000 ford / perc 
Súly 1.25 kg 
Rezgésszög 1.4° 
Zajszint Lpa 83 dB (A) 
Lwa 94 dB (A) 
K 3 dB (A) 
Vibráció 2.78 m/sec² 
Koffer méret 125x350x200 mm 



A táska tartalma 
 
A HYUNDAI multifunkciós szerszámgép, egy hordozható táskában kerül forgalomba. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Piktogramok a csomagoláson 
 

 Olvassa el és őrizze meg a használati utasítást! 

 Használjon porvédő maszkot a csiszolásnál! 

 Használjon fülvédőt! 

 Használjon szemvédőt a balesetek elkerülése okán. 

 A gép kettős szigetelésű. Nem szükséges földelt konnektorba dugni. 

 
 
 



Kézre álló és sokoldalú szerszámgép. 
 
A tartozékok különböző szögekben helyezhetők fel: nehezen hozzáférhető helyek is teljes 
mértékben elérhetők, valamint a perem közeli munkák is megoldhatók. 
Jól megfogható műanyagház a biztonságos szerszámvezetés és a könnyed munkavégzés 
érdekében. 
 
Sok anyag megmunkálására alkalmas, pl: műanyagcsövek méretre vágásához. 
Szerszámbefogás univerzális csavarral – az összes betétszerszám gyorsan és akadálymentesen 
cserélhető imbusz ulccsal (tartozék) 
A fűrészlap: gyors vágáshoz fában, műanyagban és könnyűfémben 
Csiszolótalp mikro szálas tépőzárral: csiszolólap egyszerű és gyors cseréje 
 
Főbb részek 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Megnevezések 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  Műanyag test  8. Csiszolóvászon rögzítő 
2.  Mechanikus fej 8-1. Csiszolólap 4 db 
3. Ki-Be kapcsoló 9. Merev festékkaparó 
4. Szerszám tengely 10. Fűrészlap 
5. Recés szorító alátét 11. Ventillátor 
6. Imbuszcsavar 12. Kábelvédő gumi 
7. Imbuszkulcs Cs. Burkolatcsavar 3 db 



A gép, üzembe helyezése: 
 

A kicsomagolás után első dolga legyen a használati útmutató elolvasása. A gép 230V-os kettős szigetelésű, 
ami azt jelenti, hogy földeletlen dugaljzatban is használható. 
Vizsgálja meg minden használatba vétel előtt a vezeték sértetlenségét. A géphez 2m-es vezeték van 
szerelve, ami szabványos hosszabbítóval is használható, maximum 10m. 
A befogófejből csavarja ki a rögzítő imbusz csavart és vegye le az alátétet is. A kapcsoló bekapcsolásával 
indítsa el a gépet és ellenőrizze annak. Kikapcsolásnál figyelje meg, hogy a gép simán kipörög-e és nem túl 
hirtelen áll meg, ami a gép szorulására utal. Válassza ki az éppen megfelelő szerszámot a munkához, 
illessze a helyére, ahogy a képen látja és a recés alátét közbeiktatásával (a rece a szerszám felé nézzen), az 
imbuszcsavarral rögzítse azt. Erősen szorítsa meg a csavart, mert más biztosítása nincs a szerszámnak. A 
szerszám, szögben szabadon elfordítható, a munkaművelethez szükséges legmegfelelőbb helyzetbe. 
 

Fűrészelés: 
A fűrészlap felhelyezése és a megfelelő szög beállítása és a csavarral biztonságosan való rögzítése után, 
óvatosan közelítse meg a fűrészelni kívánt helyet. 
Lehet ez gipszkarton fal, amibe valamilyen nyílást szeretne készíteni, vagy a falfelület síkjából kilógó 
műanyag, vagy réz vízvezeték, vagy lefolyócső. A fűrészelést ne telibe, (teljes felülettel) kezdje, hanem a 
sarok érje először a fűrészelendő anyagot különösen a nyílások készítésénél. 
Használható famunkánál, kilógó csapolásnál, amit síkba szeretne vágni.  
Fa anyagokba maximum 20 mm vastagságig lehet nyílást készíteni. 
Összecsapolás pontos előkészítésénél, maximum 30 mm mélységben. Az ajtókereteknek a magasabb 
padlóburkolatokhoz illesztésénél, valamint a parketta és laminált padló kivágásához. 
Ahova másik gép el sem jut, ott igazán meggyőző a fűrészlappal felszerelt HYUNDAI multifunkcionális 
szerszámgép. 
Kábel és csőbevezetés, az utólagos szigeteléshez és átépítéséhez szükséges kivágások elkészítéséhez. A 
fűrészlappal, a már felszerelt munkalapnál sem jelent gondot nyílás vagy illesztés elkészítése. 
Pótolhatatlan a belső munkáknál: mindegy, hogy a tetőteret építi be, vagy térelválasztót helyez be, esetleg 
a hifi torony kábeleit akarja eltüntetni a fal mögött, ez a gép az összes javítási és szerelési munka tökéletes 
eszköze. Szűk helyen is pontosan vág szögben és a sarkokon. 
A műanyagból készült építőanyagok, így a kábelcsatornák, szellőzővezetékek vagy esővíz levezető csövek a 
fűrészlappal egyszerűen kialakíthatók. 
A HYUNDAY géppel a régi burkolat erőkifejtés nélkül távolítható el: a parketta, a lamináltnparketta, a 
laminált padló, a szegélyléc és akár az ajtókeret is pontos méretre vágható. 
A gép felépítésének köszönhetően a felülettel egy síkban lehet dolgozni. A kiálló szögek, csavarok vagy 
csövek így tökéletesen síkban fűrészelhetők le. 
 

Vésés, kaparás: 
A megfelelő szerszám felszerelése után, alkalmazza festék lekaparására, beszáradt ragasztóanyag 
felkaparására. Gépkocsinál alvázvédelem felújítására, a régi elindult festékréteg eltávolítására. 
Ablakpárkánynál, padlólapoknál a szilikon szigetelés eltávolítására. Régi padlószőnyeg felszedésének 
segítése, a ragasztó maradékok felkaparása. 
 

Csiszolás: 
Nagy vágási és csiszolási teljesítményével a HYUNDAY multi funkciós szerszámgép, tökéletesen dolgozik az 
összes jelentős anyaggal, így a kézi munkára nincs szükség. 
A régi bútor, kerti bútor helyreállítás, garázs és kertkapu felújítása során is lényegesen gyorsabban és 
hatékonyabban elvégezhetők az olyan, eddig időgényes kézi tevékenységek, mint a csiszolás 
A rezgő mozgásfolyamat, páratlanul sokoldalú alkalmazásokat tesz lehetővé tökéletesen egyenletes járás a 
csiszolás közben, a sarkokban és éleken is. 
Tökéletes a csónakfelújításhoz és ápoláshoz: erőkifejtés nélkül, tisztán és pontosan csiszol. 
 

Áramütés veszélye! 
Ha önállóan végez javítást, vagy nem megfelelő cserealkatrészeket használ a javításhoz, fokozottan fennáll 
az áramütés veszélye. 
Ne nyissa fel a készülékházat. Meghibásodás esetén a szerszámgépet, csak hivatalos szakemberrel 
javíttassa. Ehhez forduljon a gyártóhoz a jótállási tájékoztatón megadott szervizcímen.  
A szerszámgépben olyan elektromos és mechanikus részegységek találhatók, melyek nélkülözhetetlenek 
veszélyforrások elleni védelemhez. 



 
MUNKAVÉDELMI UTASÍTÁSOK 

 
A HYUNDAI multi funkciós szerszámgép, barkácsolási munkákhoz és nem iparszerű felhasználásra készült. 
 
Ne terhelje túl a gépet, ha túlmelegedne, adjon időt a lehülésre. Az ipari jellegű felhasználás, 
garanciavesztéssel jár. 
 
FIGYELEM: 
 
Elektromos kisgépek használatakor a tűz, áramütés, áramütés és személyi sérülés veszélyének 
csökkentése érdekében mindig be kell tartani az alapvető munkavédelmi óvórendszabályokat, ideértve az 
alábbiakban leírtakat is. 
Mielőtt megkezdené termékünk használatát, olvassa el mindezeket az utasításokat és őrizze is meg őket. 
 
A biztonságos működtetés érdekében: 
 
1.Tartsa tisztán a munkaterületet. 
A munkaterületen és munkapadokon lévő rendetlenség fokozza a sérülés veszélyét. 
2. Vizsgálja meg a munkavégzés környezetét. 
Az elektromos kisgépeket nem szabad a szabadban, esőben és nyirkos nedves helyeken használni. 
Gondoskodjon a munkavégzés helyének megfelelő megvilágításáról. Tilos az elektromos kisgépeket tűz és 
robbanásveszélyes környezetben használni. 
3. Védekezzen az áramütés ellen. 
El kell kerülni a földelt, vagy letestelt felületek (csővezetékek, fűtőtestek stb.) érintését, munkavégzés 
közben. 
4. Tartsa távol a kisgyermekeket. 
Ne engedjük a munkaterület közelébe a gyermekeket, tartsunk távol mindenkit 
a vezetékektől és hosszabbítóktól, valamint a gépektől, akik nem a munkavégzéshez kapcsolódóan vannak 
jelen. 
5. A használaton kívüli kisgépeket rakja el. 
Ezeket, a kisgépeket, száraz magasan fekvő és zárható helyen kell tárolni, hogy illetéktelenek, vagy 
kisgyermekek ne tudjanak hozzáférni. 
6. Ne erőltesse a gépet. 
A rendeltetésszerű előtolással használja a gépet. 
7. Használja mindig a megfelelő gépet és szerszámot. 
Ne eröltesse túl gépét. Nagyobb teljesítményű gépet igénylő munkavégzéshez, használjon 
nagyteljesítményű gépet. Ne használjon kisgépeket a rendeltetéstől eltérő célra. 
8. Viseljen megfelelő ruházatot. 
Nem szabad bő ruhát, vagy ékszereket viselni, ezek ugyanis beakadásukkal balesetet okozhatnak. 
Kűltéri munkához, gumikesztyűt és csúszásmentes lábbelit célszerű viselni. A hosszú hajat le, vagy be kell 
kötni. 
9. Használjon védőszemüveget és fülvédőt. 
Porképződéssel járó munkavégzés során az arcmaszk, (porvédő álarc) viselése is ajánlott. 
 
FIGYELEM: 
Mielőtt elkezdi a gép összeszerelését, győződjön meg arról, hogy a hálózati csatlakozó le van választva az 
áramforrásról és a készülék ki van kapcsolva. 
 

Ne próbálkozzon saját maga a javítással. 
 
Hibaelhárítás 
Amennyiben a csatlakozó vezeték megsérült, akkor azt a veszélyek kivédése érdekében a szakszervizzel 
javíttassa, illetve cseréltesse ki. 
 Lehetnek kisebb hibák, amit saját maga is meg tud javítani. 
Kövesse az alábbi táblázatban ismertetett utasításokat. 
Ha ezzel nem sikerül a hibát elhárítani, akkor forduljon a szakszervizhez. 



 
A burkolat leszerelése 
 

Tisztításhoz, kábel, vagy szénkefecseréhez. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
Lehetséges hibák 
 

 Probléma Lehetséges ok Hibaelhárítás módja 

1 Nem lehet a szerszámot 
felszerelni. 

A belső menet piszkos. A belső menetet mindig tartsa 
tisztán 

Az alátét karika, a belső 
kulcsnyílás. csavar, az imbuszkulcs 
vagy a szerszám hibás  

Forduljon a gyártóhoz, 
forgalmazóhoz és cseréltesse ki a 
hibás alkatrészt 

2 A többcélú szerszámot 
nem lehet bekapcsolni. 

A dugaszoló aljzatban nincs áram. 
 

Egy más készüléket 
rácsatlakoztatva 
ellenőrizze a hálózati csatlakozó 
aljzatot. 

A hálózati csatlakozó nincs 
helyesen bedugva. 

Rendszeresen ellenőrizze a 
hálózati 
csatlakozó helyes pozícióját. 

A hálózati dugó nincs 
bedugva az aljzatba. 

Csatlakoztassa a hálózati 
csatlakozó dugót a konnektorba. 

A kikapcsoló gomb 
beragadt. 

A kikapcsoló gombot mindig 
tartsa tisztán 

A hálózati csatlakozó dugó hibás Vegye fel a kapcsolatot a 
szervizzel 

3 
A szerszámgép a 
bekapcsolása után nem 
mozdul a szerszám 

Piszok, faforgács vagy 
más apróság került a szerszámgép 
belsejébe. 

Távolítsa el. 

A szerszámgép meghibásodott Forduljon a szervizhez 
 

 

Cs  Burkolat csavarok 
Sz Szénkefék 
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HULLADÉKKEZELÉS: Az elektromos kéziszerszámokat, tartozékokat és csomagolóanyagokat  
a környezetvédelmi szempontoknak megfelelően kell újra felhasználásra leadni.  

Csak az EU- tagországok számára: Ne dobja ki az elektromos kéziszerszámokat a 
háztartási szemétbe! Az elhasznált villamos és elektronikus berendezésekre 
vonatkozó 2012/19/EU európai irányelvnek és a megfelelő országos törvényekbe 
való átültetésnek megfelelően a már nem használható elektromos kéziszerszámokat 
külön össze kell gyűjteni és a környezetvédelmi szempontoknak megfelelően kell  
újra felhasználásra leadni.  
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