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Drogi kliencie,

Kupując MENZER BSM 750 E, wybrałeś produkt najwyższej jakości. Niniejszym chcielibyśmy

wyrazić naszą wdzięczność za zaufanie, którym obdarzyłaś nas i nasze narzędzia. 

Przed pierwszym użyciem elektronarzędzia prosimy zapoznać się z instrukcją obsługi i bezpieczeństwa 

zamieszczoną na kolejnych stronach. Ścisłe przestrzeganie instrukcji zapewni uzyskanie optymalnego 

wyniku pracy. Celem ostrzeżeń bezpieczeństwa jest ochrona przed wypadkami, które mogą zostać 

spowodowane niewłaściwym użyciem szlifierki taśmowej.
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Usilnie zaleca się, aby użytkownik niniejszej szlifierki taśmowej zapoznał się z konstrukcją urządzenia, 

wymaganiami technicznymi, procedurami obsługi w celu bezpiecznego użytkowania, stosowania prawidłowych 

procedur konserwacji i naprawy oraz przechowywania, a także ze wskazówkami w zakresie zastosowania 

urządzenia. Operator niniejszego urządzenia użytkuje je na własne ryzyko i bierze za to pełną odpowiedzialność.

Niniejszą instrukcję należy zachować i używać do przyszłych odniesień.

1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

Model:      MENZER BSM 750 S 

Napięcie:       230 V ~ 50 Hz 
Pobór mocy:  2.200 W 
Prędkość obrotowa bębna:  2.400 min -1

Długość taśmy szlifierskiej:  750 mm 
Szerokość taśmy szlifierskiej:   200 mm 
Waga:      67 kg 

2. INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

Niniejsza szlifierka taśmowa jest przeznaczona do obróbki drewnianych desek podłogowych i parkietu. 

Można ją również stosować do usuwania powłok lakierowych i woskowych.

2.1 INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA ELEKTRYCZNEGO  

• Nieodłączenie szlifierki taśmowej od zasilania elektrycznego podczas wykonywania prac konserwacyjnych,

wymiany worka na pył lub wymiany albo napinania taśm może doprowadzić do obrażeń ciała. 

W trakcie wykonywania tych prac na urządzeniu wtyczka powinna być zawsze wyciągnięta z gniazdka. 

• Niniejsze urządzenie można podłączać WYŁĄCZNIE do gniazdek, które zapewniają napięcie robocze 

wyszczególnione na etykiecie identyfikacyjnej urządzenia oraz które są uziemione zgodnie z wszystkimi 
mającymi zastosowanie przepisami.

• Niniejsze urządzenie jest przeznaczone tylko do pracy wewnątrz budynku. Nigdy nie wystawiać urządzenia 
na działanie wody lub deszczu, ponieważ występuje wówczas ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

• Nigdy nie używać szlifierki taśmowej, jeżeli uszkodzony jest przewód zasilający albo wtyczka. Zużyte 
lub uszkodzone przewody zasilające lub wtyczki może naprawić albo wymienić tylko wykwalifikowany specjalista. 

• Trzymać przewód z dala od materiału ściernego. Zawsze trzymać przewód nad podłogą.
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2.2 BEZPIECZEŃSTWO W ŚRODOWISKU PRACY

• Zapewnić, aby miejsce pracy było zawsze dobrze wentylowane i dobrze oświetlone, aby uniknąć

ewentualnych wypadków.

• Usunąć wszelkie możliwe źródła ognia lub iskier z obszaru roboczego.

• Przed rozpoczęciem szlifowania wszystkie gwoździe, wkręty lub inne metalowe przedmioty należy albo wbić 

(wkręcić), albo całkowicie usunąć z obszaru, który ma być poddany obróbce. Powstawanie iskier może

prowadzić do niebezpiecznych pożarów lub wybuchów.

2.3 WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA EKSPLOATACJI

• Używać urządzenia tylko, gdy jest całkowicie złożone.

• Upewnić się, że wszystkie mechanizmy zabezpieczające i pokrywy są na swoim miejscu 
oraz są pewnie zamocowane. 

• Niniejszej szlifierki taśmowej mogą używać tylko przeszkoleni profesjonaliści, którzy przeczytali i zrozumieli

niniejszą instrukcję użytkowania i konserwacji oraz którzy zapoznali się z urządzeniem, a także otrzymali

instruktaż stanowiskowy.

• Eksploatacja szlifierki taśmowej jest dopuszczalna tylko wówczas, gdy zastosowano specjalne środki 

ostrożności. W trakcie pracy urządzenia należy stosować rękawice, okulary bezpieczeństwa, ochronniki 

uszu oraz ubranie ochronne a także maskę oddechową.

• Trzymać ręce, włosy, stopy i wszelkie luźne ubranie w stosownej odległości od ruchomych części

urządzenia.

• W przypadku przerwy w pracy albo wykonywania napraw wyłączyć urządzenie oraz odłączyć je

od zasilania elektrycznego.

• Podczas pracy ze szlifierką taśmową nie dotykać metalowych przedmiotów, takich jak grzejniki, poręcze itp.

• Nie wyjmować worka na pył przy pracującym silniku.

• Używać urządzenia wyłącznie do obróbki suchych, płaskich powierzchni podłogowych. Szlifierka taśmowa

nie jest przeznaczona do szlifowania mebli, schodów itp. W żadnym razie nie używać urządzenia

na przedmiotach metalowych – występuje wówczas wysokie ryzyko pożaru!

• Podniesienie lub obniżenie bębna wykonać w równomiernym tempie, aby uniknąć uszkodzenia podłogi,

i tylko w trakcie pracy urządzenia.

• Worek na pył należy opróżnić, gdy jest napełniony do połowy albo po każdym zakończeniu pracy urządzenia.

Trzymać worek na pył z dala od źródeł ognia lub iskier.
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• W trakcie przerw w pracy nie zostawiać worka na pył bez nadzoru. Takie postępowanie stwarza

niebezpieczeństwo pożarów lub wybuchów.

• Pył szlifierski należy składować ognioodpornych metalowych pojemnikach. 

3. OBSŁUGA URZĄDZENIA  

3.1 Uruchomienie 

Przed rozpoczęciem pracy ze szlifierką taśmową sprawdzić, co następuje: 

• Jeżeli urządzenie nie było używane przez dłuższy okres, sprawdzić, czy wszystkie części są zamontowane 
i prawidłowo zamocowane oraz czy wszystkie śruby są dokręcone. Sprawdzić urządzenie pod względem 

uszkodzeń, aby zapewnić bezusterkowe funkcjonowanie. 

• Włożyć dolną część mechanizmu podnoszącego bęben do części górnej. Następnie złożyć rury wsporcze 

i dokręcić śrubę ustalającą.

• Przymocować worek na pył do rury ssawnej. 

• Korzystając z pomocy do regulacji kół, sprawdzić, czy prześwit między podłogą i każdym z dwóch kół

urządzenia jest jednakowy. Jeżeli nie jest jednakowy, w razie konieczności dokonać regulacji, 
aby uzyskać najlepszy wynik szlifowania (patrz: sekcja 3.2.3). 

• Sprawdzić, czy przewody zasilające szlifierki taśmowej są w dobrym stanie i nie są uszkodzone. Dopiero

po wykonaniu tych czynności można podłączyć urządzenie do źródła zasilania!

• W wyjątkowo zimnych środowiskach może wystąpić trudność z uruchomieniem silnika. W takim przypadku 

poluzować pasek klinowy, obracając śrubą napinającą pod silnikiem.

• Podczas szlifowania nie pozostawiać przewodu zasilającego na podłodze, aby uniknąć najechania

na przewód urządzeniem.. 

• Trzymać dłonie na rączkach urządzenia przez cały czas pracy silnika.
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3.2 OBSŁUGA URZĄDZENIA  

3.2.1 Wymiana taśmy szlifierskiej

Upewnić się, że urządzenie nie jest podłączone do zasilania elektrycznego. Otworzyć płytę pokrywy po stronie

bębna. Upewnić się, że dolny bęben jest podniesiony nad podłogę.

Poluzować taśmę szlifierską, pchnąć dźwignię napinającą taśmę do przodu. To spowoduje przesunięcie

bębna górnego w kierunku bębna dolnego, umożliwiając zsunięcie taśmy szlifierskiej.

Wymienić ją na nową taśmę szlifierską. Pociągnąć dźwignię napinającą do tyłu, aby podnieść bęben górny

i napiąć taśmę. Następnie zamknąć ponownie płytę pokrywy. 

3.2.2 Regulacja nacisku szlifowania

Regulator nacisku szlifowania znajduje się w dolnej części urządzenia. Obrócić to koło w kierunku przeciwnym

to ruchu wskazówek zegara, aby zwiększyć nacisk, jaki bęben wywiera na podłogę; obróć je w kierunku

zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby zmniejszyć nacisk. 

3.2.3 Regulacja kół

Aby dokonać regulacji kół przednich, ostrożnie położyć szlifierkę taśmową na podłożu.

Ustawić pomoc do regulacji kół względem dolnej części urządzenia i wykorzystać śrubę, aby zmierzyć

prześwit koła. Ostrożnie usunąć pomoc do regulacji kół bez poruszania śruby. Następnie ustawić 

ją względem drugiego koła. Jeżeli między kołem i śrubą jest odstęp, oznacza to, że koła są nieprawidłowo

wyregulowane i że nie mają tego samego prześwitu.

Aby dokonać prawidłowej regulacji koła, poluzować nakrętkę, która mocuje koło do podwozia. Wówczas można

wyregulować koło tak, aby śruba pomocy do regulacji kół dotykała koła. Po zakończeniu regulacji ponownie 

dokręcić nakrętkę.

3.2.4 Szlifowanie przy krawędziach i ścianach

Bok obudowy urządzenia posiada element dystansowy, aby zapobiec zarysowaniu ścian i listew przyściennych.

Istnieje możliwość regulacji odległości do ściany przez poluzowanie lub dokręcenie śrub. Jednakże ta odległość

musi być większa niż 8 mm.
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3.2.5 Szlifowanie parkietu

Szlifowanie parkietu obejmuje generalnie trzy przejścia: 

Przejście 1: Szlifowanie zgrubne: materiał ścierny o ziarnistości 24 lub 36, sposób szlifowania: ukośne (30°), 
pełen nacisk. 

Przejście 2: Szlifowanie pośrednie: materiał ścierny o ziarnistości od 40 do 80, sposób szlifowania: ukośne, 

prostopadłe do przejścia pierwszego, pełen nacisk.

Przejście 3: Szlifowanie wykańczające: materiał ścierny o ziarnistości 100 lub 120, sposób szlifowania: 

równoległe do padania światła, nacisk zmniejszony w celu uzyskania delikatnego wyglądu powierzchni. 

3.2.6 Regulacja taśmy szlifierskiej  

Po wymianie taśmy szlifierskiej może zachodzić konieczność jej wyrównania, aby pracowała równo

na górnym bębnie. W tym celu dołączonym kluczem obracać śrubą regulacyjną M8. Obracając śrubą

regulacyjną w prawo lub w lewo można ustawić linię taśmy szlifierskiej tak, aby była dokładnie prosta. 
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4. PRZECHOWYWANIE

Przy przechowywaniu urządzenia przez dłuższy okres czasu lub podczas transportu na dużą odległość

zabezpieczyć odkryte powierzchnie przed korozją stosując mieszankę olejną zapobiegającą rdzewieniu. 

Przy przechowywaniu urządzenia przez dłuższy okres czasu poluzować pasek klinowy. Urządzenie nie może

być przechowywane w warunkach mokrych lub wilgotnych. Dlatego zawsze należy je przechowywać 

w suchych pomieszczeniach. Zawsze także trzeba upewnić się, czy urządzenie jest przechowywane w miejscu 
niedostępnym dla dzieci. 

5. KONSERWACJA  

Na koniec każdego dnia pracy ze szlifierką taśmową należy wykonać następujące czynności

konserwacyjne:

• Wyczyścić urządzenie z kurzu i pyłu szlifierskiego po każdym użyciu, aby przedłużyć jego żywotność.

Dzięki temu również urządzenie nie będzie stanowić zagrożenia pożarowego po zakończeniu pracy.

• Sprawdzić napięcie paska klinowego i poluzować części urządzenia, które są napięte.

• Sprawdzić przewody zasilające pod względem uszkodzeń a także styki elektryczne.

• Usunąć worek na pył i opróżnić go zgodnie z zaleceniem.

• Sprawdzić, czy wszystkie śruby są dociągnięte, poluzować napięcie taśmy szlifierskiej lub całkowicie

usunąć ją z urządzenia.

• Oprócz zalecanych codziennych czynności konserwacyjnych po każdych 400 godzinach eksploatacji

należy wykonać następujące prace (PM 1):

• Wyczyścić układ ssawny i wychwytujący pył. Sprawdzić, czy bezpieczniki nie są naruszone oraz czy

połączenia przewodowe do członu sterującego są pewnie zamocowane i nieuszkodzone. W przypadku 

wykrycia wad w układach elektrycznych urządzenia powinien je usunąć przeszkolony profesjonalista.

• Dokręcić wszystkie połączenia śrubowe i nasmarować wszystkie ruchome części szlifierki taśmowej. 

Nie zapomnieć o nasmarowaniu łożysk. 

Dalsze okresowe prace konserwacyjne należy wykonać po każdych 1400 godzinach eksploatacji

(PM 2): Oprócz prac wyszczególnionych w krokach PM 1 wyczyścić układ wentylacyjny i bębny.
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5.1 USUWANIE PROBLEMÓW  

Problem    Możliwa przyczyna   Naprawa 

Obrabiana powierzchnia Bęben szlifierski jest Prawidłowo ustawić bęben 

jest zbyt wąska. ustawiony nieprawidłowo. dokonując regulacji kół

urządzenia. 

Materiał ścierny jest używany Bęben szlifierski jest Prawidłowo ustawić bęben 

tylko po jednej stronie. ustawiony nieprawidłowo. dokonując regulacji kół

urządzenia. 

Urządzenie produkuje 1. Człon wentylatora lub rura 1. Wyczyścić układ wychwytujący 
nadmierne ilości pyłu. ssawna są zatkane. pył. 

2. Nacisk na taśmę szlifierską 2. Zwiększyć nacisk 
jest niewystarczający. na taśmę szlifierską. 

3. Worek na pył jest pełny. 3. Opróżnić worek na pył.

4. Worek na pył blokuje 4. Prawidłowo ustwić przymocowany

wylot układu worek na pył.

wychwytującego pył.

Oś silnika obraca się, Źródło zasilania jest wadliwe Sprawdzić napięcie źródła 

ale nie osiąga żądanej lub nie przesyła napięcia. zasilania elektrycznego.

prędkości.

Silnik “pojękuje”, nie nabiera  - Uruchomić silnik bez obciążenia.

prędkości i się przegrzewa.

Urządzenie nadmiernie Bęben szlifierski lub taśma Sprawdzić, czy bęben i taśma

wibruje. szlifierska nie są prawidłowo 
zamocowane. 

są prawidłowo wyregulowane.

Na obrabianej powierzchni 1. Materiał ścierny jest zużyty. 1. Wymienić materiał ścierny.

występują znaki spalenia. 2. Nacisk na bęben jest 2. Zmniejszyć nacisk 

zbyt duży. szlifowania.

3. Taśma szlifierska jest 3. Użyć szerszej taśmy szlifierskiej.

zbyt wąska.
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6. SZCZEGÓŁY URZĄDZENIA  

DŹWIGNIA NAPINAJĄCA ROLKI PROWADZĄCEJ

ELEMENT DYSTANSOWY

RĄCZKA DO TRANSPORTU OSŁONA BOCZNA
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BEZPIECZNIKI

MECHANIZM OBNIŻAJĄCY

ROLKI 

ŚRUBA NAPINAJĄCA

PASEK KLINOWY
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7. DEKLARACJA ZGODNOŚCI

My CGL GmbH

Straße des 17. Juni 4

04425 Taucha

Niemcy

deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że następujący wyrób, do którego niniejsza deklaracja się odnosi,

jest zgodny z następującymi normami i innymi dokumentami normatywnymi.

MENZER BSM 750 E

EN 55014 Kompatybilność elektromagnetyczna - Wymagania dotyczące przyrządów powszechnego użytku, 

narzędzi elektrycznych i podobnych urządzeń

Część 1: Emisja

EN 55014-1: 2006 + A1: 2009

Część 2 Odporność na zaburzenia elektromagnetyczne - Norma grupy wyrobów

EN 55014-2: 1997 + A1: 2001 + A2: 2008

EN 61000  Kompatybilność elektromagnetyczna

Część 3-2  Dopuszczalne poziomy - Dopuszczalne poziomy emisji harmonicznych prądu

EN 61000-3-2: 2006 + A1: 2009 + A2: 2009

Część 3-3  Poziomy dopuszczalne - Ograniczanie zmian napięcia, wahań napięcia i migotania światła 

w publicznych sieciach zasilających niskiego napięcia

EN 61000-3-3: 2008

EN 60745  Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym - Bezpieczeństwo użytkowania

Część 1     Wymagania ogólne

EN 60745-1: 2009

Część 2-4   Wymagania szczegółowe dotyczące szlifierek i polerek innych niż dyskowe

EN 60745-2-4: 2009

Spełniając postanowienia dyrektyw: 2004/108/WE, 2006/95/WE, 2006/42/WE

Torsten Ceranski (Dyrektor Zarządzający)        Taucha, 01.02.2012
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8. WARUNKI GWARANCJI

Przy zakupie elektronarzędzia MENZER klientowi udziela się dwuletniej Gwarancji Producenta, 
która rozpoczyna się od czasu zakupu narzędzia. 

Gwarantujemy, że nasze elektronarzędzia są wolne od wad w materiale lub wykonawstwie.

W przeciwnym  wypadku, zgodnie z warunkami Gwarancji Producenta, dokonamy naprawy 

lub wymiany wadliwej części nieodpłatnie. Dalsze roszczenia po stronie Kupującego 
- pod warunkiem, że nie jest to ustawowy obowiązek – są wykluczone. Skorzystanie z postanowień

gwarancji nie powoduje rozszerzenia warunków gwarancji. 

Gwarancja Producenta MENZER jest ważna pod warunkiem, że elektronarzędzie jest użytkowane

zgodnie z instrukcją obsługi. Reklamacja gwarancyjna jest ważna, gdy Kupujący prześle do nas 
elektronarzędzie w postaci nienaruszonej i w stanie pierwotnym w okresie gwarancji wraz z kopią

dowodu zakupu. Elektronarzędzia przesłane bez opłaconej z góry opłaty pocztowej nie będą 

przyjmowane. Prosimy zauważyć, że ze względów logistycznych nie możemy przyjmować przesyłek 
bez etykiet powrotnych lub urządzeń, co do których nie otrzymaliśmy polecenia naprawy. W celu uzyskania 
wszelkich stosownych informacji i wypełnienia polecenia naprawy prosimy odwiedzić stronę: 

www.menzer-tools.com/services/warranty
e-mail: service@menzer-tools.com 

tel.: +49 342 98 74 14 25

Niniejsza gwarancja obejmuje wyłącznie prawidłowe użytkowanie elektronarzędzia zgodnie z jego przeznaczeniem. 

Gwarancja nie obejmuje w szczególności: 

• Części, które podlegają zużyciu eksploatacyjnemu. 
• Wad wynikających z niewłaściwego użytkowania lub nieprzestrzegania instrukcji obsługi. 
• Elektronarzędzi, które zostały rozebrane.

• Szkody spowodowanej przeciążeniem elektronarzędzia.

• Szkody spowodowanej użyciem dodatkowych i niedozwolonych, wadliwych lub nieprawidłowo stosowanych narzędzi

• Szkody, która jest spowodowana przez elektronarzędzie.

• Szkody spowodowanej użyciem nadmiernej lub niewłaściwej siły.

• Szkody, którą można przypisana niewystarczającej pracy konserwacyjnej lub naprawie wykonanej

lub odebranej przez Kupującego lub osobę trzecią. 
• Szkody spowodowanej czynnikami zewnętrznymi, na przykład obcymi przedmiotami. 

Naprawy gwarancyjne mogą być wykonywane tylko w warsztatach serwisowych MENZER. 

Udzielenie niniejszej gwarancji nie narusza ustawowych i/lub uzgodnionych praw Kupującego.

29 



 

UWAGI 



 

UWAGI



 



 



  

 


