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INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA

ATENTIE!!!!

Atunci cand utilizati unelte electrice trebuie respectate precautiile de baza, pentru a
reduce riscul de incendiu, electrocutare sau ranire. Cititi cu atentie instructiunile urmatoare,
pentru a va familiariza cu domeniul de utilizare, limitele operarii si posibilele pericole ce pot
inteveni, inainte de a pune in functiune unealta.
1. PASTRATI CURATA SUPRAFATA DE LUCRU. Bancurile de lucru
dezordonate sunt cauze frecvente ale accidentelor.
2. TINETI CONT DE MEDIUL DE LUCRU. Nu expuneti uneltele electrice la
ploaie. Nu le utilizati in locatii umede sau ude. Pastrati suprafata de lucru bine
uscata.Nu utilizati unealta in preajma unor lichide sau gaze inflamabile.
3. TINETI COPIII LA DISTANTA. Nu lasati alte persoane sa se apropie de
drujba sau de cablul acesteia. Orice musafir trebuie tinut la distanta de spatiul
de lucru.
4. DEPOZITATI CORESPUNZATOR UNELTELE NEUTILIZATE. Atunci
cand nu le utilizati, depozitati uneltele in spatii uscate, la inaltime si incuiate,
pentru a nu ramane la indemana copiilor.
5. NU FORTATI UNEALTA. Va face treaba mai bine si mai repede daca o
utilizati tinand cont de reglarile originale.
6. UTILIZATI UNEALTA POTRIVITA. Nu fortati uneltele mici sau accesoriile
la activitati specifice uneltelor mari. Nu folositi unealta in scopuri pentru care
nu a fost proiectata. De exemplu, nu utilizati fierastraul circular pentru a taia
crengi de copaci sau busteni.
7. ECHIPATI-VA CORESPUNZATOR. Nu purtati haine largi sau bijuterii. Se
pot prinde in partile mobile ale uneltei. Sunt recomandate manusile de cauciuc
si incaltamintea antiderapanta atunci cand operati in exterior. Folositi de
asemenea echipament de protectie pentru par.
8. UTILIZATI OCHELARI DE PROTECTIE. De asemenea utilizati masca
antipraf, daca este cazul.
9. NU VA DEZECHILIBRATI. Nu va pierdeti echilibrul in timpul utilizarii
aparatului.
10. PASTRATI CU GRIJA UNELTELE. Pastrati uneltele curate pentru o
functionare mai buna si mai sigura. Urmati instructiunile pentru ungere si
schimbare a accesoriilor. Verificati cablurile uneltei periodic si in caz de
defectiuni apelati la un service specializat pentru reparatie. Inlocuiti cablurile
de legatura daca sunt uzate. Mainile trebuie sa fie curate, uscate si fara urme de
ulei sau grasime.
11. INDEPARTATI CHEILE (FIXE, INELAR COTITE ETC) DE APARAT.
Formati-va un obicei din a verifica daca ati indepartat de aparat orice tip de
cheie uitilizata la ajustarea suruburilor.

12. EVITATI PORNIREA ACCIDENTALA. Nu transportati aparatul tinand
degetul pe butonul de pornire.
13. ATENTIE SPORITA IN TIMPUL UTILIZARII APARATULUI. Nu utilizati
aparatul atunci cand sunteti obositi.
14. VERIFICATI PARTILE DEFECTE. Inainte de reutilizarea uneltei, verificati
cu atentie aparatorile, pentru a vedea daca functioneaza corect. Verificati
alinierea partilor mobile, legaturile acestora, daca exista vreo fisura, vreo
defectiune de montaj sau orice alta cauza care poate afecta operarea. Orice
componenta defecta trebuie reparata corespunzator sau inlocuita de un service
autorizat, exceptand cazul in care vi se precizeaza altceva in manualul cu
instructiuni. Intrerupatoarele defecte trebuie in mod obligatoriu inlocuite la un
service autorizat. Nu utilizati aparatul daca nu functioneaza intrerupatoarele.
15. ACCESORII. Utilizarea altor accesorii in afara celor recomandate poate fi
periculoasa.
16. INLOCUIREA COMPONENTELOR. Utilizati numai componente identice cu
cele originale.
17. PASTRATI
ACESTE
INSTRUCTIUNI
PENTRU
CONSULTARI
VIITOARE.

STRUCTURA
1. MOTOR – este intr-un timp, cu izolatie de tip E, rama acestuia fiind confectionata din
aluminiu sau fonta.
2. INVELISUL DE PROTECTIE AL ROTII – este confectionat din tabla de otel.
Utilitatea sa este aceea de a preveni raspandirea scanteilor si de a ajuta la conectarea
aparatorilor de ochi.
3. DISCURI DE POLIZAT
4. INTRERUPATOR
5. STECHER SI CABLU, alcatuit din trei conductori, dintre care unul cu impamantare.
6. CONDENSATOR
7. REZERVOR DE APA
8. CUTIE DE VITEZE

INSTRUCTIUNI DE OPERARE
•
•

•

Asigurati polizorul pe o suprafata stabila si dreapta inainte de a-l utiliza.
Pozitionarea polizorului spre partea din fata a bancului de lucru va face mai
usoara folosirea uneltelor cu lungimi mai mari.
Daca este posibil lasati spatiu liber in partea stanga a polizorului pentru un
acces usor la discul pentru polizat. O metoda alternativa este aceea de a fixa
polizorul pe o bucata de placaj care poate fi prinsa apoi de o masa sau o alta
suprafata de lucru, pentru a avea acces la acesta din pozitia cea mai
convenabila.
Inainte de utilizarea discului, asigurati-va ca dispozitivul de protectie a rotii
este situat pe cat posibil in apropierea acesteia si ca aparatorile pentru ochi sunt

•

•

•

in pozitia potrivita prevenirii raspandirii scanteilor. Este recomandata purtarea
ochelarilor de protectie si in cazul utilizarii acestui aparat de polizat.
Discul uscat poate fi utilizat pentru polizarea in plan sau in unghi a oricarui tip
de unealta de taiat: cutite de rindea, dalti, cutite de strung, burghie etc. Oxidul
de aluminiu va taia fara incalzirea excesiva a varfului uneltei. Cu toate acestea,
trebuie avut grija a nu se utiliza polizorul un timp prea indelungat, mai ales
daca sunt semne de supraincalzire.Ascutirea finala a varfului uneltei trebuie
facuta cu discul ud.
Inainte de utilizarea discului ud, umpleti rezervorul cu apa curata pana sub
marginea de sus acestuia. Discul ud va poliza mai incet decat cel uscat,
deoarece se invarte mai lent si este racit constant de apa din rezervor, dar
polizarea va fi mult mai fina, fara nici un risc de ardere.
Uneltele pot fi polizate tinandu-le manual sau, in cazul celor care au partea
taioasa mai lunga, ca de exemplu in cazul cutitelor, acestea pot fi fixate in
fantele rezervorului, pentru a putea mentine un unghi de polizare constant.

INTRUCTIUNI DE ASAMBLARE
•
•
•
•

Scoateti polizorul si restul componentelor din cutie
Fixati polizorul pe o suprafata stabila si dreapta
Fixati aparatorile de ochi pe invelisul de protectie al rotii, utilizand surubul si saiba.
Fixati suportul pentru unealta de polizat, utilizand un surub cu cap plat, saiba si o
piulita-fluture din plastic.

