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ENGLISH

............... Look for this symbol to point out important safety precautions.
It means attention!! 

Symbols 
The following show the symbols used for the equipment. 
Be sure that you understand their meaning before use.

............. Read instruction manual.

............. Only for EU countries
Do not dispose of electric equipment 
together with household waste material!
In observance of European Directive 
2002/96/EC on waste electrical and 
electronic equipment and its 
implementation in accordance with 
national law, electric equipment that have 
reached the end of their life must be 
collected separately and returned to an 
environmentally compatible recycling 
facility.

Safe operation of this power tool requires you read and 
understand this operator’s manual and all labels affixed to 
the tool. Safety is a combination of common sense, 
staying alert, and knowing how your bench grinder works.

READ ALL INSTRUCTIONS
■ KNOW YOUR POWER TOOL. Read the operator’s 

manual carefully. Learn the applications and limitations 
as well as specific potential hazards related to this tool.

■ GUARD AGAINST ELECTRICAL SHOCK by 
preventing body contact with grounded surfaces. For 
example: pipes, radiators, and refrigerator enclosures.

■ KEEP GUARDS IN PLACE and in working order. 
Never operate the tool with any guard removed. Make 
sure all guards are operating properly before each use.

■ REMOVE ADJUSTING KEYS AND WRENCHES. 
Form habit of checking to see keys and adjusting 
wrenches are removed from tool before turning it on.

■ KEEP THE WORK AREA CLEAN. Cluttered work 
areas and workbenches invite accidents.

■ AVOID DANGEROUS ENVIRONMENTS. Do not use 
power tools near gasoline or other flammable liquids, in 
damp or wet locations or expose them to rain. Keep 
work area well lighted.

■ KEEP CHILDREN AND VISITORS AWAY. All visitors 
should wear safety glasses and be kept a safe distance 
from work area.

■ MAKE WORKSHOP CHILD PROOF with padlocks, 
master switches, or by removing starter keys.

■ DON’T FORCE THE TOOL. It will do the job better and 
safer at the rate for which it was designed.

■ USE THE RIGHT TOOL. Do not force the tool or 
attachment to do a job for which it was not designed.

■ USE THE PROPER EXTENSION CORD. Make sure 
your extension cord is in good condition. When using 
an extension cord, be sure to use one heavy enough to 
carry the current your product will draw. An undersized 
cord will cause a drop in line voltage resulting in loss of 
power and overheating. An extension lead with a cross 
sectional area of at least 1.5 mm2 is recommended for 
an extension cord 8 meters or less in length.

■ INSPECT EXTENSION CORDS PERIODICALLY and 
replace if damaged.

PRODUCT SPECIFICATIONS
Model GB602 GB602W GB801
Wheels:

Diameter 6 in. (150 mm) 6 in. (150 mm) 6 in. (150 mm) 8 in. (205 mm)
Width 5/8 in. (16 mm) 1/4 in. (6.4 mm) 5/8 in. (16 mm) 3/4 in. (19 mm)
Arbor Hole 1/2 in. (12.7 mm) 1/2 in. (12.7 mm) 1/2 in. (12.7 mm) 5/8 in. (15.88 mm)

No load speed
(min-1)

2,850 (50Hz)
3,450 (60Hz)

2,850 (50Hz)
3,450 (60Hz)

2,850 (50Hz)
3,450 (60Hz)

Power Input 250W 250W 550W
Overall length 375 mm 375 mm 395 mm
Net Weight 9.4 kg 9.5 kg 20.5 kg

RULES FOR SAFE OPERATION
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■ WEAR APPROPRIATE CLOTHING. Do not wear loose 
clothing, neckties, or jewelry that can get caught in the 
tool’s moving parts and cause personal injury, Non-
solid footwear is recommended when working 
outdoors. Wear protective hair covering to contain long 
hair.

■ ALWAYS WEAR SAFETY GLASSES WITH SIDE 
SHIELDS. Everyday eyeglasses are NOT safety 
glasses.

■ PROTECT YOUR LUNGS. Wear a face or dust mask if 
the cutting operation is dusty.

■ PROTECT YOUR HEARING. Wear hearing protection 
during extended periods of operation.

■ DON’T ABUSE CORD. Never carry tool by the cord or 
yank it to disconnect from receptacle. Keep cord away 
from heat, oil, and sharp edges.

■ DO NOT OVERREACH. Keep proper footing and 
balance at all times.

■ MAINTAIN TOOLS WITH CARE. Keep tools sharp and 
clean for best and safest performance. Follow 
instructions for lubricating and changing accessories.

■ NEVER LEAVE TOOL RUNNING UNATTENDED. 
TURN POWER OFF. Disconnect all tools when not in 
use, before servicing, or when changing attachments, 
wheels, etc.

■ AVOID ACCIDENTAL STARTING.
■ USE RECOMMENDED ACCESSORIES. The use of 

improper accessories may cause risk of injury.
■ DO NOT use wheels with incorrect size bore. NEVER 

use wheel washers or wheel that are defective or 
incorrect and NEVER touch grinding wheel or other 
moving parts.

■ NEVER STAND ON TOOL. Serious injury could occur 
if the tool is tipped or if the wheel is unintentionally 
contacted.

■ DIRECTION OF FEED. Be aware of wheel rotation 
direction; never grind without the work rest being 
properly set. NEVER grind more than one workpiece at 
a time.

 WARNING
Wheel coasts after turn off.

■ CHECK DAMAGED PARTS. Before further use of the 
tool, a guard or other part that is damaged should be 
carefully checked to determine that it will operate 
properly and perform its intended function. Check for 
alignment of moving parts, binding of moving parts, 
breakage of parts, mounting and any other conditions 
that may affect its operation. A guard or other part that 
is damage must be properly repaired or replaced by an 
authorized service center to avoid risk of personal 
injury.

■ KEEP TOOL DRY, CLEAN, AND FREE FROM OIL 
AND GREASE. Always use a clean cloth when 
cleaning. Never use brake fluids, gasoline, petroleum-
based products, or any solvents to clean tool.

■ INSPECT POWER SUPPLY AND EXTENSION 
CORDS periodically and, if damaged, have repaired by 
a qualified service technician. Stay constantly aware of 
cord location and keep it well away from the rotating 
wheel.

■ NEVER USE IN AN EXPLOSIVE ATMOSPHERE. 
Normal sparking of the motor or sparking from grinding 
metal could ignite fumes.

■ USE OUTDOOR EXTENSION CORDS. Use only 
extension cords with approved ground connection that 
are intended for use outdoors and so marked.

■ NEVER reach to pick up a workpiece, a piece of scrap, 
or anything else that is in or near the grinding path of 
the wheel.

■ AVOID AWKWARD OPERATIONS AND HAND 
POSITIONS where a sudden slip could cause your 
hand to move into the wheel. ALWAYS make sure you 
have good balance.

■ NEVER stand or have any part of your body in line with 
the path of the wheel.

■ DO NOT USE TOOL IF SWITCH DOES NOT TURN IT 
ON AND OFF. Have defective switches replaced by an 
authorized service center.

■ DO NOT TURN THE MOTOR SWITCH ON AND OFF 
RAPIDLY. This could cause the wheel to loosen and 
could create a hazard. Should this ever occur, stand 
clear and allow the wheel to come to a complete stop. 
Disconnect your grinder from the power supply and 
securely retighten the wheel nut.

 WARNING:
When servicing use only identical replacement parts. Use 
of any other parts may create a hazard or cause product 
damage.

■ USE ONLY FLANGES supplied with this bench 
grinder.
IF ANY PART OF THIS GRINDER IS MISSING or 
should break, bend, or fail in any way, or should any 
electrical component fail to perform properly, shut off 
the power switch, remove the machine plug from the 
power source and have damaged, missing, or failed 
parts replaced before resuming operation.

■ MAKE SURE THE GRINDING WHEEL IS SECURELY 
MOUNTED as described in the operating instructions 
before connecting the tool to a power supply.

■ DO NOT OVERTIGHTEN THE WHEEL NUT, 
excessive tightening can cause the wheel to crack 
during operation.

■ INSPECT GRINDING WHEEL for visible defects. 
Check the wheel for fissures and cracks, and test for 
normal operation prior to use.

■ ADJUST distance between wheel and work rest to 
maintain 1.6 mm. or less separation as the diameter of 
the wheel decreases with use. The value of separation 
used in the marking is to be the separation 
recommended by the manufacturer but shall not be 
more than 3.2 mm.
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■ ALWAYS EASE THE WORKPIECE AGAINST THE 
ABRASIVE WHEEL. When starting to grind. A harsh 
impact can break the wheel. Use light pressure when 
starting to grind; too much pressure on a cold wheel 
can cause the wheel to crack.

■ RISK OF INJURY DUE TO ACCIDENTAL STARTING. 
Do not use in an area where children may be present.

■ NEVER START THE GRINDER when the wheel is in 
contact with the workpiece.

■ SECURE WORK. Always hold workpiece firmly against 
the work rest.

■ DO NOT USE THE BENCH GRINDER if the flange nut 
or clamp nut is missing or if the spindle shaft is bent.

■ FREQUENTLY clean grinding dust from beneath 
grinder.

■ DO NOT OPERATE THIS TOOL WHILE UNDER THE 
INFLUENCE OF DRUGS, ALCOHOL, OR ANY 
MEDICATION.

■ ALWAYS STAY ALERT. Do not allow familiarity 
(gained from frequent use of grinder) to cause 
complacency.

■ A careless fraction of a second is sufficient to inflict 
severe injury.

■ STAY ALERT AND EXERCISE CONTROL. Watch 
what you are doing and use common sense. Do not 
operate tool when you are tired. Do not rush.

■ SAVE THESE INSTRUCTIONS. Refer to them 
frequently and use them to instruct other users. If you 
loan someone this tool, loan them these instructions 
also.

 WARNING:
Some dust created by power sanding, sawing, grinding, 
drilling, and other construction activities contains 
chemicals known to cause cancer, birth defects or other 
reproductive harm. Some examples of these chemicals 
are:
- lead from lead-based paints.
- crystalline silica from bricks and cement and other 

masonry products, and
- arsenic and chromium from chemically treated timber.
Your risk from these exposures varies, depending on how 
often you do this type of work. To reduce your exposure to 
these chemicals: work in a well ventilated area, and work 
with approved safety equipment, such as those dust 
masks that are specially designed to filter out microscopic 
particles.

 WARNING:
Do not attempt to operate this tool until you have read thoroughly and understand completely all instructions, safety rules, 
etc. contained in this manual. Failure to comply can result in accidents involving fire, electric shock, or serious personal 
injury. Save this operator’s manual and review frequently for continuing safe operation and instructing others who may 
use this tool.

DO NOT EXPOSE 
TO RAIN OR USE IN 
DAMP LOCATIONS

The purpose of safety symbols is to attract your attention to possible dangers. The safety symbols, and the 
explanations with them, deserve your careful attention and understanding. The safety warning does not by 
themselves eliminate any danger. The instructions or warning they give are not substitutes for proper accident 
prevention measures. 

SYMBOL MEANING

SAFETY ALERT SYMBOL:
Indicates danger, warning, or caution. May be used in conjunction with other symbols or 
pictographs.

DANGER: 
Failure to obey a safety warning will result in serious injury to yourself to other. Always follow the 
safety precautions to reduce the risk fire, electric shock and personal injury.

WARNING: 
Failure to obey a safety warning may result in property damage or personal injury to yourself or to 
others. Always follow the safety precautions to reduce the risk of file, electric shock and personal 
injury.

CAUTION: Failure to obey a safety warning may result in property damage or personal injury to 
yourself or to others. Always follow the safety precautions to reduce the risk of fire, electric shock 
and personal injury.

NOTE: Advises you of information or instructions vital to the operation or maintenance of the equipment.
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■ Carefully remove all parts from the shipping carton.
■ Lift the bench grinder from the carton and place it on a 

work surface.
■ Do not discard the packing materials until you have 

carefully inspected the machine, identified all loose 
parts, and satisfactorily operated your bench grinder.

■ Examine all parts to make sure no breakage or 
damage has occurred during shipping.

■ If all parts have been included, proceed to assembly.

■ If any parts are damaged or missing, do not attempt to 
plug in the tool or turn it on until the damaged or 
missing parts are obtained and installed correctly.

■ Contact your nearest dealer for assistance if parts are 
missing or damage.

 WARNING:
If any parts are missing do not operate this machine until 
the missing parts are replaced. Failure to do so could 
result in possible serious injury.

GB602
■ Wrench 8-19................................................................ 1
■ Wrench 10-13.............................................................. 1
■ Safety goggles............................................................. 1

GB801
■ Wrench 8-24................................................................ 1
■ Wrench 10-13-17......................................................... 1
■ Wrench 17 ................................................................... 1
■ Safety goggles............................................................. 1

GB602W
■ Wrench 8-19 ................................................................1
■ Wrench 10-13 ..............................................................1
■ Left Work Rest .............................................................1
■ Safety goggles .............................................................1

KNOW YOUR BENCH GRINDER
See Fig. 3 & 4.
Before attempting to use your new tool, familiarize 
yourself with all operating features and safety 
requirements.
Carefully read this operator’s manual before using your 
grinder.

POWER SWITCH
An easy access On/Off switch convenience and safety.

MOTOR
Powered by a precision-built electric induction motor, your 
bench grinder has sufficient power to handle tough 
grinding jobs.

GRINDING WHEEL
Equipped with coarse and fine grinding wheels to suit 
most applications.

NOTE: 
New wheels sometimes require dressing to true up the 
face of the wheel.

SAFETY EYE SHIELD AND SPARK DEFLECTOR
The safety shields and spark deflectors are adjustable for 
operator convenience. Operating the grinder without 
these features attached could result in serious injury. Do 
not grind with the safety shield raised; always wear safety 
glasses for personal protection.

WORK REST
The work rests are independently adjustable to 
compensate for wheel wear. Before grinding, make 
certain the work rests are adjusted properly. Generally the 
object being ground is done slightly above center of the 
grinding wheel.
Adjust the distance between the wheel and work rest to 
maintain 1.6 mm. or less separation as diameter of the 
wheel decreases with use.
With a permanently mounted work light that automatically 
lights the work area for safer, more accurate grinding and 
sharpening.

COOLANT TRAY
When grinding, metal objects become heated quickly. It is 
important to keep moving the object back and forth across 
the grinding wheel and to cool the object frequently using 
the grinder’s coolant tray.

 WARNING:
The operation of any grinding can result in foreign objects being thrown into your eyes, which can result in 
severe eye damage. Before beginning power tool operation, always wear safety goggles or safety glasses 
with side shields and a full-face shield when needed. We recommend Wide Vision Safety Mask for use 
over eyeglasses or standard safety glasses with side shields. 

UNPACKING

STANDARD EQUIPMENT

FEATURES
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GB602/GB801 (Fig. 3)
1. Adjustable knob
2. Safety eye shield
3. Work rest (left)
4. Adjustment bolts
5. Coolant tray
6. Auto-ON (work light)
7. Spark deflector (left)
8. Spark deflector (right)
9. Lamp cover
10. Safety eye shield with magnifying glass
11. Work rest (right)
12. Power switch

GB602W (Fig. 4)
1. Adjustable knob
2. Safety eye shield
3. Saw blade sharpening kit
4. Adjustment bolts
5. Coolant tray
6. Auto-ON (work light)
7. Spark deflector (left)
8. Spark deflector (right)
9. Lamp cover
10. Safety eye shield with magnifying glass
11. Work rest (right)
12. Power switch

MOUNTING SAFETY EYE SHIELDS
See Fig. 5-6.

1. Safety eye shield
2. Eye shield 

mounting arm
3. Adjustable knob
4. Washer
5. Hex bolt

1. Eye shield 
mounting arm

2. Hex bolt
3. Adjustable knob
4. Safety eye shield

Mount the left and right eye shield-mounting arm To the 
inside of the wheel guards using the clamp Brackets, hex 
bolts (M6 X 30 mm), and washers (6 mm).
Use the illustration as a guide to determine which eye 
shield mounting arm is mounted on the left and which eye 
shield mounting arm is mounted on the right of the 
grinder.
Once the eye shield mounting arms are firmly in place, 
slide the shield bracket onto the eye shield-mounting arm.
Tighten the adjustable knob leaving it loose enough to 
allow the safety eye shield to be raised and lowered 
easily.

 WARNING:
To prevent personal injury, never operate the bench 
grinder unless the safety eye shields and spark deflectors 
are properly installed and in place.

1

2
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5

Fig. 5

1

2

3 4

Fig. 6



7

WORK REST
GB602/GB801/GB602W
See Fig. 7.

1. Work rest 
bracket

2. Hex bolt

Mount the work rests to the work rest bracket using the 
two hex bolts.
Before tightening the bolts, adjust the gap between the 
Grinding wheel and work rest to a maximum of 1.6 mm.
Tighten securely.

GB602W only
1. Work rest
2. Hex bolt

Mount the blade work rest to the work rest bracket using 
the two hex bolts.
Before tightening the bolts, adjust the gap between the 
Grinding wheel and work rest to a maximum of 1.6 mm.
Tighten securely.

BASIC OPERATION

 WARNING:
Always wear safety goggles or safety glasses with side 
shields during power tool operation or when blowing dust. 
If operation is dusty, wear a dust mask.

To be efficient and work as designed, your tools should be 
kept sharp. Dull tools can and will cause accidents.
Bench Grinders are ideal for sharpening tools such as 
chisels, planer blades, scissors, etc., and for removing 
rust or corrosion.

 WARNING:
Never sharpen or grind anything made of aluminum.

Grinders remove material rapidly so pressure is the key to 
efficient grinding.
The proper way to sharpen a tool and avoid overheating 
is:
■ Keep a tool on the work rest firmly at the correct the 

wheel.
■ Keep the object in constant motion, moving it at an 

even pace.
■ Never force a tool against the grinding wheel.
■ Keep the tool cool by using either a cooling tray, or a 

pan of water.
■ The grinding wheel should rotate “into” the object being 

sharpened.

NOTE: 
Excessive pressure may damage the tool, cause the 
motor to overheat, and prematurely wear down the 
grinding wheel.

 WARNING:
Excessive pressure on a cold wheel can cause the wheel 
to crack.

GB602W only
How to attach saw blade-sharpening kit

1. Saw blade 
sharpening kit

2. Bolt

■ Assembly and attach saw blade sharpening kit as in 
Fig. 9. 
Before using, make sure it is securely fastened.

1. Grinding wheel
2. Screw
3. Wing nut A
4. Tool rest holder
5. Wing nut B
6. Stopper
7. Holder B
8. Tool rest 

Place the saw blade between holder A and holder B.
Then secure the assembly on the screw with the wing nut 
A.

1. Hex bolt

The angle adjustment can be made by loosening the hex 
bolts on the bevel scale plate. After adjusting the angle, 
tighten the hex bolts securely.

1

2
Fig. 7

1 2
Fig. 8

OPERATION

1

2 Fig. 9

1

4 5 6
7 8

2
3

Fig. 10

1

Fig. 11
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1. Saw blade
2. Screw
3. Grinding wheel
4. Wing nut A
5. Holder A

Loosen the wing nut B and slide the holder B so that the 
“gullet” or slot between the saw blade Teeth just comes in 
contact with the edge of the Wheel. Slide the stopper so 
that it comes in contact with the holder B and tighten the 
wing nut B securely.

 WARNING:
Always disconnect the bench grinder from the power 
source before performing any assembly or adjustment.

Failure to do so could result in accidental starting resulting 
in possible serious personal injury.

WHEEL REPLACEMENT
See Fig.13.
If you must replace a grinding wheel, be sure to obtain 
one with a safe rated speed at least as high as the “no 
load speed” RPM marked on the data plate of the grinder 
and which is marked to comply with EN12413.

To replace the grinding wheel, remove the wheel cover by 
loosening the screws with holding the nut wrench.
Loosen the wheel nut in a clockwise direction for the left 
side and a counterclockwise direction for the right side 
using the correct wrench. Remove the outer flange and 
grinding wheel. To install a new grinding wheel, reverse 
the above procedure.
Be sure the grinding wheel and outer flange are properly 
seated on the spindle shaft.

1. Wrench
2. Wheel cover

1. Wrench 13
2. Wrench 19

GB801 only
1. Wrench 17
2. Wrench 24

 WARNING:
When servicing, use only manufacturers recommended 
replacement parts. Use of other part may create a hazard 
and cause product damage.

GENERAL
Keep the bench grinder clean. Remove dust from working 
parts and beneath the grinder frequently.
Make sure the bench grinder operates properly. Check 
screws, nuts, and bolts for tightness.

EXTENSION CORDS
The use of any extension cord will cause some loss of 
power. To keep the loss to a minimum and to prevent tool 
overheating, use an extension cord that is heavy enough 
to carry the current the tool will draw.
An extension lead of cross sectional area of at least 
1.5 mm2 is recommended for an extension cord 8 meters 
or less in length. When working outdoors, use an 
extension cord that is suitable for outdoor use.

 WARNING:
Check extension cords before each use. If damaged, 
replace immediately. Never use tool with damaged cord 
since touching the damaged area could cause electrical 
shock resulting in serious injury.

WORKLIGHT BULB REPLACEMENT
1. Light bulb

When the light bulb is worn out and no longer working, 
unfasten the screws which fix the lamp cover, then gently 
remove the bulb from the holder by pushing in and turning 
anticlockwise. Contact your dealer for replacement part. 
To replace, gently push the light bulb into the insert and 
turn clockwise, then fix the lamp cover in the revise order.
WHEEL DRESSING TOOL (Accessory)
Dressing a wheel is done to renew sharpness or to true up 
the face of the wheel.
Set the work rest of the bench grinder at a slight angle 
and brace the wheel-dressing tool against it. Do not make 
contact with the grinding wheel until after you have turned 
on the motor and the wheel is rotating at full speed. Press 
the dressing tool slightly against the rotating wheel until 
you get a bite, then move slowly from side to side across 
the wheel. A small bite and many passes are better than a 
big bite and one pass. Work cautiously; hold the dresser 
with force on the work rest. Do not use excessive 
pressure against the grinding wheel. Proceed slowly until 
you master the technique.

1
2 3

4

5

Fig. 12

2

1

Fig. 13

1

2

Fig. 14

MAINTENANCE

1

Fig. 15
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This section covers the most common problems encountered during operation and what to do about them. Do not make 
any adjustments until machine is unplugged and moving parts have come to a complete stop.

TROUBLESHOOTING

SYMPTOM POSSIBLE CAUSE CORRECTIVE ACTION
Motor will not start. 1. Low voltage.

2. Open circuit in motor or loose 
connections.

1. Check power line for proper voltage.
2. Inspect all lead connections on motor 

for loose or open connections.

Motor will not start; fuses or 
circuit breakers blow

1. Short circuit inline cord or plug.
2. Short circuit in motor or loose 

connections.

1. Inspect cord plug for damaged 
insulation and shorted wires.

2. Inspect all connections on motor for 
loose or shorted terminals or worn 
insulation.

3. Install correct fuses or circuit breakers.

Motor overheats. Motor overloaded. Reduce load on motor.

Motor stalls (resulting in blown 
fuses or tripped circuit)

1. Short circuit in motor or loose 
connections.

2. Low voltage.
3. Incorrect fuses or circuit breakers in 

power line.
4. Motor overloaded.

1. Inspect connections on motor for loose 
or shorted terminals or worn insulation.

2. Correct the low voltage conditions.
3. Install correct fuses or circuit breakers.
4. Reduce load on motor.

Machine slows when 
operating.

Depth of cut is too great. Slow down the of rate of movement of the 
workpiece into wheel.

Wavy condition on surface of 
workpiece.

1. Make sure machines is securely 
mounted on a solid surface.

2. Use a holding device to firmly retain 
the workpiece.

3. Dress the grinding wheel.
4. Use softer wheel, or reduce the feed 

rate.

Lines on surface of workpiece. 1. Impurity on wheel surface.
2. Workpiece not being held tightly.

1. Dress the grinding wheel.
2. Use a holding device to firmly retain 

the workpiece.

Burning spots or cracks in the 
workpiece.

1. Improper type of grinding wheel.
2. Improper feed rate.
3. Coolant required.

1. Try a wheel which is softer style or 
coarser grit.

2. Slow down the rate of movement of the 
workpiece into wheel.

3. Add optional coolant system or 
introduce coolant by hand.

Wheel dulls quickly, grit falls 
off.

1. Depth of cut too great.
2. Wheel is too soft for the material being. 

Select harder bond.
3. Wheel diameter too small.
4. Bad wheel dress.
5. Defective wheel bonding.

1. Slow down the rate of movement of the 
workpiece into wheel.

2. Wheel is too hard for the material 
being. Select softer bond.

3. Replace the wheel.
4. Dress the wheel.
5. Consult manufacturer of grinding 

wheel.

Wheel clogs and workpiece 
shows burn marks.

1. Wheel is too hard.
2. Feed rate is too slow.
3. Bad wheel dress.
4. Coolant required.

1. Select softer bond.
2. Increase the rate of movement of the 

workpiece into wheel.
3. Dress the wheel.
4. Add optional coolant system or 

introduce coolant by hand.
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For European countries only
Noise
The typical A-weighted noise level are:

Sound pressure level (LpA): GB602: 74 dB (A), 
GB602W: 75 dB (A), GB801: 77 dB (A)
Uncertainty (K) 3 dB (A)

Wear ear protection.

EC-DECLARATION OF CONFORMITY
Model; GB602, GB602W, GB801
We declare under our sole responsibility that this product 
is in compliance with the following standards of 
standardized documents;
EN55014, EN61000, EN61029 in accordance with 
Council Directives, 2004/108/EC, 98/37/EC.

CE 2008

Tomoyasu Kato
Director

Responsible Manufacturer:
Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi, JAPAN
Authorized Representative in Europe:
Makita International Europe Ltd.
Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15 
8JD, ENGLAND
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■ INSPECTEER DE SLIJPSCHIJF voor zichtbare 
defecten. Controleer de schijf op barstjes en scheuren 
en test of het normaal functioneert voordat u het 
gebruikt.

■ PAS de afstand tussen de schijf en de werksteun aan 
op ten minste 1,6 mm. of minder voor scheiding omdat 
de schijf tijdens de werking uitzet. De waarde van de 
scheiding aangegeven in de markering is de scheiding 
zoals aangeraden door de fabrikant, maar deze mag 
niet meer dan 3,2 mm bedragen.

■ PLAATS HET TE BEWERKEN WERKSTUK TEGEN 
DE SLIJPSCHIJF. Als u begint met slijpen. Een ruwe 
impact kan de schijf breken. Gebruik lichte druk als u 
begint met slijpen; te veel druk op een koude schijf kan 
ertoe leiden dat deze breekt.

■ GEVAAR OP LETSEL DOOR PER ONGELUK 
STARTEN. Gebruik dit apparaat niet in de buurt van 
kinderen.

■ START DE SLIJPMACHINE NOOIT als de slijpschijf in 
contact staat met het te slijpen werkstuk.

■ ZET HET WERKSTUK VAST. Houd het werkstuk altijd 
stevig tegen de werksteun.

■ GEBRUIK DE TAFELSLIJPMACHINE NIET als de 
flensmoer of klemmoer mist of als de as is gebogen.

■ Verwijder GEREGELD het slijpsel van onder de 
slijpmachine.

■ GEBRUIK DIT APPARAAT NIET ALS U ONDER 
INVLOED BENT VAN DRUGS, ALCOHOL OF EEN 
ANDERE MEDICATIE.

■ BLIJF ALTIJD ALERT. Zorg ervoor dat gewenning 
(door regelmatig gebruik van de slijper) niet leidt tot 
zelfgenoegzaamheid.

■ Een roekeloze fractie van een seconde is genoeg om 
ernstig letsel te veroorzaken.

■ BLIJF ALERT EN ZORG DATU ALTIJD TOEZICHT 
BLIJFT HOUDEN. Kijk wat u doet en gebruik uw 
gezond verstand. Gebruik het gereedschap niet 
wanneer u vermoeid bent. Ga niet haastig te werk.

■ BEWAAR DEZE INSTRUCTIES Raadpleeg ze 
regelmatig en gebruik deze handleiding om anderen te 
instrueren. Als u iemand het apparaat leent, geef dan 
deze instructies erbij.

WAARSCHUWING:
Stof dat tijdens het schuren, zagen, slijpen, boren of 
andere constructieactiviteiten vrijkomt, kan chemische 
bestanddelen bevatten die kanker, geboortedefecten of 
andere voortplantingsschade kan (kunnen) verwekken. 
Enkele voorbeelden van deze chemische stoffen zijn:
- lood van loodhoudende verfstoffen.
- crystalline silicium van bakstenen en cement en andere 

metselproducten en
- arsenicum en chroom van chemisch behandeld hout.
Het risico van deze blootstellingen varieert en hangt af 
van het feit hoe vaak u dit soort werkzaamheden uitvoert. 
Om blootstelling aan deze chemische bestanddelen te 
verminderen: moeten de werkzaamheden uitgevoerd 
worden in een goed geventileerde werkomgeving en 
gebruikmakend van goedgekeurd beschermende 
hulpmiddelen, zoals stofmaskers die ontworpen zi jn om 
microscopisch kleine deeltjes te kunnen filteren.

STEL NIET BLOOT AAN 
REGEN EN GEBRUIK 
NIET IN VOCHTIGE 
OMGEVINGEN.

Het doel van veiligheidssymbolen is om de aandacht te wijzen om mogelijke gevaren. De veiligheidssymbolen en de 
uitleg erbij verdienen uw zorgvuldige aandacht en begrip. De veiligheidswaarschuwing op zich sluit geen gevaar uit. 
De instructies of waarschuwingen die worden gegeven zijn geen substituten voor de juiste maatregelen om 
ongelukken te voorkomen. 

SYMBOOL BETEKENIS

VEILIGHEIDSWAARSCHUWING  SYMBOOL:
Geeft gevaar, een waarschuwing of een maning tot voorzichtigheid aan. Kan samen met andere 
symbolen of pictogrammen worden gebruikt.

GEVAAR: 
Het niet volgen van een veiligheidswaarschuwing zal resulteren in ernstig letsel voor uzelf en 
anderen.  Zorg altijd dat u de veiligheidsvoorzorgsmaatregelen volgt om het gevaar op een 
elektrische schok, brand en persoonlijk letsel te verminderen.

WAARSCHUWING: 
Het niet volgen van een veiligheidswaarschuwing kan resulteren in schade aan eigendommen en 
persoonlijk letsel voor uzelf en anderen.  Zorg altijd dat u de veiligheidsvoorzorgsmaatregelen volgt 
om het gevaar op een elektrische schok, brand en persoonlijk letsel te verminderen.

LET OP: Het niet volgen van een veiligheidswaarschuwing kan resulteren in schade aan 
eigendommen en persoonlijk letsel voor uzelf en anderen.  Zorg altijd dat u de 
veiligheidsvoorzorgsmaatregelen volgt om het gevaar op een elektrische schok, brand en 
persoonlijk letsel te verminderen.

OPMERKING: Voorziet u van belangrijke informatie of instructies voor de werking of het onderhoud van de 
apparatuur.
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WAARSCHUWING:
Probeer dit apparaat niet te gebruiken  voordat u geheel de instructies, de veiligheidsregels etc. heeft gelezen en 
begrepen in deze handleiding. Als u dit niet doet kan dit leiden tot ongelukken met brand, elektrische schokken of ernstig 
persoonlijk letsel. Bewaar deze handleiding en raadpleeg hem regelmatig voor blijvend veilig gebruik en het geven van de 
juiste instructies aan anderen die dit apparaat kunnen gaan gebruiken.

■ Haal voorzichtig alle onderdelen uit de 
verpakkingsdoos.

■ Til de tafelslijpmachine uit de kartonnen doos en plaats 
het op een werkblad.

■ Gooi het verpakkingsmateriaal nog niet weg tot u de 
machine nauwkeurig heeft onderzocht, alle losse delen 
heeft gezien en uw slijpmachine naar tevredenheid 
heeft zien werken.

■ Bekijk nauwkeurig alle onderdelen om er zeker van te 
zijn dat er geen breuk of schade is opgetreden tijdens 
het vervoer.

■ Als alle onderdelen aanwezig zijn kunt u verder gaan 
met het monteren.

■ Als onderdelen stuk zijn of missen, steek dan niet de 
stekker in het stopcontact totdat de missende of 
beschadigde onderdelen verkregen zijn of op de juiste 
wijze geïnstalleerd.

■ Ga naar uw dichtstbijzijnde dealer voor hulp in het 
geval onderdelen missen of beschadigd zijn.

WAARSCHUWING:
Als onderdelen missen gebruik de machine dan niet tot de 
missende onderdelen zijn vervangen. Als u dat niet doet, 
zal dat leiden tot mogelijk ernstig  letsel.

GB602
■ Moersleutel 8-19.......................................................... 1
■ Moersleutel 10-13........................................................ 1
■ Veiligheidsbril .............................................................. 1

GB801
■ Moersleutel 8-24.......................................................... 1
■ Moersleutel 10-13-17 .................................................. 1
■ Moersleutel 17............................................................. 1
■ Veiligheidsbril .............................................................. 1

GB602W
■ Moersleutel 8-19 ..........................................................1
■ Moersleutel 10-13 ........................................................1
■ Linker werksteun..........................................................1
■ Veiligheidsbril...............................................................1

KEN UW TAFELSLIJPMACHINE
zie afb. 3.
Voordat u uw nieuwe apparaat uitprobeert moet u bekend 
zijn met de werkingsfuncties en de veiligheidsvereisten.
Lees deze handleiding aandachtig door voordat u de 
slijpmachine gebruikt.
STROOMSCHAKELAAR
Een gemakkelijke aan/uit schakelaar voor handige en 
veilige werking.
MOTOR
Uw tafelslijpmachine wordt aangevoerd door een precies 
gebouwde elektrische inductie motor om moeilijk slijpwerk 
aan te kunnen.
SLIJPSCHIJF
Uitgerust met grove en fijne slijpschijven voor de meeste 
toepassingen.

OPMERKING: 
Nieuwe schijven moeten soms worden gezuiverd om op 
het wiel te passen.
VEILIGHEIDS OOGSCHERM EN VONKDEFLECTOR
De veiligheidsschermen en vonkdeflectors zijn instelbaar 
voor handige werking. Het bedienen van de slijpmachine 
zonder dat deze functies eraan zijn bevestigd kan leiden 
tot ernstig letsel. Slijp niet met het veiligheidsscherm 
omhoog; draag altijd een beschermende bril voor 
persoonlijke bescherming.
WERKSTEUN
De werksteunen zijn apart van elkaar instelbaar ter 
compensatie van schijfslijtage. Voordat u slijpt moet u er 
zeker van zijn dat de werksteunen op de juiste wijze zijn 
bevestigd. Over het algemeen moet het voorwerp dat 
moet worden geslepen iets boven het midden van de 
slijpschijf worden gehouden.

WAARSCHUWING:
Door het slijpen kunnen er vreemde voorwerpen in uw ogen komen wat kan leiden tot ernstig oogletsel. 
Voordat u begint met het gebruik van het krachtapparaat dient u altijd een beschermende bril of een 
veiligheidsbril met zijstukken en een gezichtsscherm als dat nodig is te dragen. We raden een Wide 
Vision Safety Mask aan voor gebruik over uw bril of standaard veiligheidsbril met zijstukken. 

UITPAKKEN

STANDAARD APPARATUUR

FUNCTIES
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Pas de afstand tussen de schijf en de werkplek aan op ten 
minste 1,6 mm. of minder voor separatie omdat de schijf 
tijdens de werking uitzet.
Met een permanent bevestigd werklicht dat automatisch 
de werkruimte verlicht kunt u veiliger, nauwkeuriger en 
scherper slijpen.

KOELBAD
Door het slijpen worden objecten erg snel heet. Het is 
belangrijk dat u het object op en neer beweegt over de 
slijpschijf en dat u het regelmatig koelt met gebruik van 
het koelbad van de slijpmachine.

GB602/GB801 (Afb. 3)
1. Instelbare knop
2. Veiligheids oogscherm
3. Werksteun (links)
4. Instelbare bouten
5. Koelbad
6. Auto-AAN (werklicht)
7. Vonkdeflector (links)
8. Vonkdeflector (rechts)
9. Lampkap
10. Veiligheids oogscherm met vergrootglas
11. Werksteun (rechts)
12. Stroomschakelaar

GB602W (Afb. 4)
1. Instelbare knop
2. Veiligheids oogscherm
3. Zaagblad slijpkit
4. Instelbare bouten
5. Koelbad
6. Auto-AAN (werklicht)
7. Vonkdeflector (links)
8. Vonkdeflector (rechts)
9. Lampbehuizing
10. Veiligheids oogscherm met vergrootglas
11. Werksteun (rechts)
12. Stroomschakelaar

BEVESTIGEN VEILIGHEIDS OOGSCHERMEN
zIe Afb. 5-6.

1. Veiligheids 
oogscherm

2. Oogscherm 
bevestigingsarm

3. Instelbare knop
4. Ring
5. Inbusbout

1. Oogscherm 
bevestigingsarm

2. Inbusbout
3. Instelbare knop
4. Veiligheids 

oogscherm

Bevestig de linker en de rechter oogbescherming 
bevestigingsarm aan de binnenkant van de 
schijfbescherming met gebruik van de klembeugels, 
inbusbouten (M6 X 30 mm) en ringen (6 mm).
Gebruik de illustratie als een gids om te bepalen welk 
oogscherm bevestigingsarm wordt bevestigd aan de 
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linkerkant en welke aan de rechterkant van de 
slijpmachine.
Als de oogscherm bevestigingsarmen stevig op hun plek 
zitten, schuif dan de schermbeugels over de oogscherm 
bevestigingsarm.
Maak de instelbare knop zo vast dat het los genoeg is om 
het veiligheids oogscherm makkelijk omhoog en omlaag 
te brengen.

WAARSCHUWING:
Om persoonlijk letsel te voorkomen moet u de 
tafelslijpmachine nooit gebruiken als de veiligheids 
oogschermen en vonkdeflectors niet goed zijn 
geïnstalleerd.

WERKSTEUN
GB602/GB801/GB602W
Zie Afb. 7.

1. Werksteunbeugel
2. Inbusbout

Bevestig de werksteun aan de werksteunbeugel met 
gebruik van twee inbusbouten.

Voordat u de bouten vastdraait, moet u de ruimte tussen 
de slijpschijf en de werksteun instellen tot een maximum 
van 1,6 mm.
Maak goed vast.

GB602W alleen
1. Werksteun
2. Inbusbout

Bevestig het bladwerk aan de werksteunbeugel met 
gebruik van twee inbusbouten.
Voordat u de bouten vastdraait, moet u de ruimte tussen 
de slijpschijf en de werksteun instellen tot een maximum 
van 1,6 mm.
Maak goed vast.

BASIS WERKING

WAARSCHUWING:
Gebruik altijd een beschermende bril of een veiligheidsbril 
met zijstukken tijdens het gebruik van het apparaat of 
wanneer u stof blaast. Als het werk stoffig is, draag dan 
een stofmasker.

Om efficient te werken zoals bedoeld, moet uw 
gereedschap scherp gehouden worden. Onscherp 
gereedschap kan leiden tot ongelukken.
Tafelslijpmachines zijn ideaal voor het slijpen van 
werkgereedschap zoals beitels, schaafbankbladen 
scharen etc. en voor het verwijderen van roest of corrosie.

WAARSCHUWING:
Slijp of scherp nooit iets dat is gemaakt van aluminium.

Slijpers verwijderen materiaal snel dus druk is de sleutel 
tot efficiënt slijpen.
De juiste wijze om iets te slijpen en oververhitting te 
voorkomen is:
■ Houd het object stevig op de werksteun op de juiste 

hoogte voor de schijf.
■ Houd het object constant in beweging, beweeg in 

hetzelfde ritme.
■ Druk een object nooit hard tegen de slijpschijf.
■ Houd het object koel met gebruik van het koelbad of 

een pan met water.
■ De slijpschijf moet draaien ‘in’ het object dat moet 

worden geslepen.

OPMERKING: 
Overmatige druk kan het object beschadigen, de motor 
oververhitten en zorgen voor voortijdige slijtage van de 
slijpschijf.

WAARSCHUWING:
Overmatige druk op een koude schijf kan ertoe leiden dat 
de schijf breekt.

GB602W alleen
Hoe de zaagblad slijpkit te bevestigen

1. Zaagblad slijpkit
2. Bout

■ Monteer en bevestig de zaagblad slijpkit zoals in 
Afb. 9. 
Zorg ervoor dat het stevig vastzit voor gebruik.

1

2
Afb. 7

1 2
Afb. 8

BEDIENING

1

2 Afb. 9
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1. Slijpschijf
2. Schroef
3. Vleugelmoer A
4. Gereeds-

chapsteun 
houder

5. Vleugelmoer B
6. Aanslagstuk
7. Houder B
8. Gereeds-

chapsteun 

Plaats het zaagblad tussen houder A en houder B.
Maak dan de bevestiging op de schroef vast met de 
vleugelmoer A.

1. Inbusbout

De hoekinstelling kan worden gemaakt door de inbusbout 
losser te maken op de kegel schaalplaat. Na het instellen 
van de hoek kunt u de inbusbouten stevig aandraaien.

1. Zaagblad
2. Schroef
3. Slijpschijf
4. Vleugelmoer A
5. Houder A

Maak de vleugelmoer B los en schuif de houder B
zodat de ‘strot’ of gleuf tussen de zaagbladtanden
net in contact komt met de rand van de schijf. Schuif
het aanslagstuk zodat het in contact komt met de houder 
Ben draai de vleugelmoer B stevig aan.

WAARSCHUWING:
Zorg altijd dat de tafelslijpmachine niet in het stopcontact 
is gestoken voordat u bevestiging of aanpassing van het 
apparaat uitvoert.

Als u dat niet doet, zal dat leiden tot per ongeluk starten 
wat kan leiden tot mogelijk ernstig  letsel.

VERVANGING VAN DE SCHIJF
Zie Afb. 13.
Als u de slijpschijf moet vervangen moet u er zeker van 
zijn dat u er een koopt met een veilige snelheid tenminste 
zo hoog als het ’onbelast toerental’ RPM wat moet zijn 
aangegeven op de gegevensplaat van de slijper en 
waarvan is aangegeven dat deze voldoet aan SAA.
Om de slijpschijf te vervangen moet u de schijfkap 
verwijderen door de schroeven erin los te draaien met een 
moersleutel.
Maak de slijpmoer los door deze met de klok mee te 
draaien voor de linkerkant en tegen de klok in te draaien 
voro de rechterkant. Verwijder de buitenflens en de 
slijpschijf. Om een nieuwe slijpschijf te installeren moet u 
bovenstaande procedure in omgekeerde richting 
uitvoeren.
Zorg ervoor dat de slijpschijf en de buitenste flens op de 
juiste wijze zijn geplaatst op de draaias.

1. Moersleutel
2. Schijfkap

1. Sleutel 13
2. Sleutel 19

GB801 alleen
1. Sleutel 17
2. Sleutel 24

WAARSCHUWING:
Als u het apparaat laat nakijken gebruik dan alleen 
identieke vervangingsonderdelen. Het gebruik van andere 
onderdelen kan leiden tot gevaar of kan zorgen voor 
productschade.

ALGEMEEN
Houd de tafelslijpmachine schoon. Verwijder regelmatig 
slijpsel van werkstukken onder de slijpmachine.
Zorg ervoor dat de slijpmachine goed functioneert. 
Controleer of schroeven, moeren en bouten goed 
vastzitten.

VERLENGSNOEREN
Het gebruik van een verlengsnoer kan zorgen voor wat 
stroomverlies. Om dit tot een minimum te beperken en om 
oververhitting te vermijden moet u een verlengsnoer 
gebruiken dat zwaar genoeg is om de stroom van het 
apparaat te dragen.
Een snoerdikte (A.W.G) van tenminste 16 wordt 
aangeraden voor een verlengsnoer van 8 meter of minder 
in lengte. Bij buitenshuis werken moet u een verlengsnoer 
gebruiken dat geschikt is voor gebruik buitenshuis. De 
stekker van het snoer zal de aanduiding WA hebben.

1
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WAARSCHUWING:
Controleer verlengsnoeren voor elk gebruik. Als ze 
beschadigd zijn moet u ze direct vervangen. Gebruik nooit 
gereedschap met beschadigde snoeren omdat het 
aanraken van het beschadigde gebied een elektrische 
schok kan bezorgen wat kan leiden tot ernstig letsel.

WERKLICHT LAMPVERVANGING
1. Gloeilamp

Als de gloeilamp oud is en niet meer werkt, maak dan de 
schroeven los die de lampkap bevestigen, verwijder 
voorzichtig de gloeilamp uit de houder door deze tegen de 
klok in te draaien. Vraag uw dealer om 
vervangingsonderdelen. Om de gloeilamp te vervangen 
moet u de gloeilamp in de houder drukken en met de klok 
meedraaien, daarna de lampkap weer vastmaken in de 
tegengestelde richting.

SCHIJF OMLIJSTING GEREEDSCHAP (Accesoires)
Het omlijsten van een schijf wordt gedaan om het weer 
scherp te maken of om het bovenvlak weer op te 
zuiveren.
Stel de werksteun van de tafelslijpmachine in een lichte 
hoek en zet het schijf omlijstinggereedschap ertegenaan. 
Maak geen contact met de slijpschijf tot u de motor heeft 
aangezet en de schijf op volle snelheid roteert. Druk het 
omlijstinggereedschap lichtjes tegen de roterende schijf 
tot het effect heeft en beweeg dan langzaam van de ene 
kant naar de andere kant langs de schijf. Een beetje effect 
en veel heen en weer bewegen is beter dan veel effect in 
één keer. Werk voorzichtig; houd het gereedschap met 
kracht tegen de werksteun. Gebruik geen overmatige druk 
tegen de slijpschijf. Doe het alleen als u de techniek 
beheerst.

1

Afb. 15



49

Dit gedeelte beslaat de meest voorkomende problemen die men tegenkomt tijdens de werking en wat men in dat geval 
kan doen. Verander niets totdat u de machine van de stroom heeft gehaald en de bewegende delen geheel zijn gestopt.

PROBLEMEN OPLOSSEN

SYMPTOOM MOGELIJKE OORZAAK CORRIGERENDE HANDELING
De motor wil niet starten. 1. Laag voltage.

2. Open circuit in de motor of losse 
verbindingen.

1. Controleer de stroomkabel voor het 
juiste voltage.

2. Inspecteer alle hoofdaansluitingen op 
de motor voor losse of open 
aansluitingen.

Motor wil niet starten; 
zekeringen of 
stroomonderbreker is 
doorgebrand

1. Kortsluiting van snoer of stekker.
2. Kortsluiting in de motor of losse 

verbindingen.

1. Inspecteer de snoerstekker voor 
beschadigde isolatie en kortgesloten 
draden.

2. Inspecteer alle aansluitingen in de 
motor voor losse of kortgesloten 
aansluitpunten of versleten isolatie.

3. Installeer correcte zekeringen of 
stroomonderbrekers.

Motor raakt oververhit. Motor overladen. Verminder de lading op de motor.
Motor slaat af (resulteert in 
doorgebrande zekeringen of 
onderschept circuit)

1. Kortsluiting in de motor of losse 
verbindingen.

2. Laag voltage.
3. Onjuiste zekeringen of 

stroomonderbrekers in de 
elektriciteitsleiding.

4. Motor overladen.

1. Inspecteer alle aansluitingen in de 
motor voor losse of kortgesloten 
aansluitpunten of versleten isolatie.

2. Corrigeer de lage voltage 
omstandigheden.

3. Installeer correcte zekeringen of 
stroomonderbrekers.

4. Verminder de lading op de motor.
Machine vertraagt tijdens de 
werking.

De diepte van de snede is te groot. Vertraag de snelheid van de beweging van 
het werkstuk in de schijf.

Deinend patroon op het 
werkvlak van het werkstuk.

1. Zorg ervoor dat de machine stevig is 
bevestigd op een stevig oppervlak.

2. Gebruik een bevestigingsapparaat om 
het werkstuk stevig vast te houden.

3. Het zuiveren van de slijpschijf.
4. Gebruik een zachtere schijf of verlaag 

de invoersnelheid.
Lijnenpatroon op het werkvlak 
van het werkstuk.

1. Vuil op het oppervlak van de schijf.
2. Werkstuk is niet stevig vastgehouden.

1. Het zuiveren van de slijpschijf.
2. Gebruik een bevestigingsapparaat om 

het werkstuk stevig vast te houden.
Brandplekken of scheurtjes in 
het werkstuk.

1. Onjuist type slijpschijf.
2. Onjuiste invoersnelheid.
3. Koeling vereist.

1. Probeer een schijf met een zachtere 
stijl of grover zand.

2. Vertraag de snelheid van de beweging 
van het werkstuk in de schijf.

3. Voeg een optioneel koelsysteem toe of 
koel handmatig.

Schijf wordt snel oud, 
slijpzand valt eraf.

1. De diepte van de snede is te groot.
2. De schijf is te zacht voor het te 

verwerken materiaal. Selecteer een 
harder hechtmateriaal.

3. Schijfdiameter is te smal.
4. Slechte schijfomlijsting.
5. Defecte schijfhechting.

1. Vertraag de snelheid van de beweging 
van het werkstuk in de schijf.

2. De schijf is te hard voor het te 
verwerken materiaal. Selecteer een 
zachter hechtmateriaal.

3. Vervang de schijf.
4. Zuiver de slijpschijf.
5. Neem contact op met de fabrikant van 

de slijpschijf.
De schijf koekt aan en het 
werkstuk vertoont 
brandplekken.

1. Schijf is te hard.
2. Invoersnelheid is te laag.
3. Slechte schijfomlijsting.
4. Koeling vereist.

1. Selecteer een zachter hechtmateriaal.
2. Verhoog de snelheid van de beweging 

van het werkstuk in de schijf.
3. Zuiver de slijpschijf.
4. Voeg een optioneel koelsysteem toe of 

koel handmatig.
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Alleen voor Europese landen
Geluidsnormen
De typische, A-gewogen geluidsniveaus zijn:

Geluidsdrukniveau (LpA): GB602: 74 dB (A); 
GB602W: 75 dB (A); GB801: 77 dB (A)
Onzekerheid (K): 3 dB (A)

Draag gehoorbescherming.

EC-VERKLARING VAN CONFORMITEIT
Model; GB602, GB602W, GB801
Wij verklaren onder eigen verantwoordelijkheid dat dit 
product voldoet aan de normen in de volgende 
documenten:
EN55014, EN61000, EN61029 in overeenstemming met 
de richtlijnen van de Raad, 2004/108/EC, 98/37/EC.

CE 2008

Tomoyasu Kato
Directeur

Verantwoordelijke fabrikant:
Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi, JAPAN
Erkende vertegenwoordiger voor Europa:
Makita International Europe Ltd.
Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15 
8JD, ENGELAND


