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1. DATE TEHNICE 

Tip VPU002 

Disc de șlefuire 125 mm 

Tensiune nominală: 110-230V 

Frecvență: 50/60Hz 

Putere de intrare: 900 W 

Turația la mers în gol: 12000 rpm 

Ax: M14 
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1. Buton de pornire 
2. Ax de antrenare 
3. Mâner lateral 
4. Cutie de angrenaje 
5. Carcasă 
6. Apărătoare 
7. Buton de blocare 
8. Cheie 
9. Flanșă cu orificiu filetat 
10. Bucșă interioară 
 

 

2. INSTRUCȚIUNI PRIVIND SIGURANȚA 
 
Atenție! 
Pentru a vă proteja împotriva electrocutării, precum și împotriva riscurilor de rănire și 
de incendiu, trebuie respectate măsuri de siguranță de bază atunci când utilizați unelte 
electrice! 
Înainte de a folosi această unealtă electrică, citiți toate avertismentele și instrucțiunile 
privind siguranța. Vă rugăm să păstrați  instrucțiunile privind siguranța pentru 
consultări ulterioare. 
 
Instalare 
După scoaterea uneltei electrice din ambalaj, vă rugăm să vă asigurați că aceasta nu a 
fost deteriorată în timpul transportului. Asigurați-vă că tensiunea și frecvența prizei 
electrice corespund cerințelor de alimentare ale acestei unelte. În caz contrar, vă 
expuneți pericolului de electrocutare, iar unealta poate suferi deteriorări.    Cablul de 
alimentare trebuie să fie de tip H05VV-F 2 x 0,75 mm2. Cablurile deteriorate trebuie să 
fie înlocuite cu unele de același tip.   

Verificați apărătoarea discului de șlefuire. Aceasta trebuie să fie montată 
corespunzător, unghiul de deschidere nu trebuie să fie mai mare de 180°, iar 
apărătoarea nu trebuie să fie deformată sau deteriorată. 
 
3. DISCUL DE ȘLEFUIRE  
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3.1 Nu utilizați discuri ranforsate ale căror valori ale limitelor de siguranță privind 
viteza de rotație să fie sub 80 m/s. Discurile nu trebuie utilizate după data de expirare.  
Nu utilizați discuri umede. Deconectați ștecărul de la sursa de alimentare înainte de a 
înlocui discul.  
3.2 Utilizați numai discuri cu certificare MPA!  
3.3 În cazul în care observați deteriorări după scoaterea uneltei din ambalaj, aceasta 
trebuie verificată de către un electrician calificat. Deconectați ștecărul de la sursa de 
alimentare înainte de a deschide carcasa uneltei. 
  
Utilizarea în siguranță: 
AVERTISMENT: Atunci când utilizați unelte electrice, respectați întotdeauna masurile 
de siguranță, pentru reducerea riscurilor de incendiu, electrocutare și rănire. 
 
Citiți toate aceste instrucțiuni înainte de a pune produsul în funcțiune și păstrați-le 
pentru consultări ulterioare. 
 
4. REGULI PENTRU UTILIZARE ÎN SIGURANȚĂ 
 
1) Păstrați curat spațiul de lucru. 
Spațiile și mesele de lucru dezordonate favorizează producerea accidentelor. 
2) Luați în considerare mediul zonei de lucru. 
Nu expuneți uneltele electrice la ploaie. Nu utilizați unelte electrice în zone ude sau în 
medii umede.  
Iluminați corespunzător zonele de lucru. Nu utilizați unelte electrice în zone care 
prezintă risc de incendiu sau explozie. 
3) Protejați-vă împotriva electrocutării. 
Evitați contactul corpului cu suprafețe legate la pământ, cum ar fi țevile, radiatoarele, 
cuptoarele și frigiderele.  
4) Nu lăsați copiii sa se apropie de uneltele electrice.  
Nu lăsați vizitatorii să atingă unealta. Vizitatorii trebuie ținuți la distanță de zona de 
lucru.   
5) Depozitați uneltele neutilizate. 
Atunci când nu sunt utilizate, uneltele trebuie depozitate separat într-un spațiu uscat, 
înalt sau încuiat, la care copiii să nu aibă acces.  
6) Nu forțați unealta.  
Această unealtă va funcționa corespunzător numai în cadrul lucrărilor pentru care a 
fost proiectată.  
7) Utilizați uneltele potrivite. 
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Nu utilizați uneltele electrice de mici dimensiuni sau accesoriile acestora pentru lucrări 
care necesită utilizarea unor unelte de mare putere. Nu utilizați unelte în scopuri 
pentru care nu sunt concepute. De exemplu, nu utilizați ferăstraie circulare pentru a 
tăia crengi sau bușteni. 
8) Purtați haine adecvate.  
Nu purtați haine largi sau bijuterii care atârnă, deoarece acestea pot fi prinse în 
componentele aflate în mișcare. Vă recomandăm să purtați încălțăminte 
antiderapantă și mănuși de protecție din cauciuc în timpul lucrului în aer liber. 
Strângeți părul lung într-o plasă pentru păr, deoarece acesta poate fi prins în piesele 
aflate în mișcare.  
9) Utilizați ochelari de protecție. 
10) Conectați un extractor de praf.  
În cazul în care dispozitivele prezintă posibilitatea conectării de accesorii pentru 
aspirarea și colectarea prafului, asigurați-vă că aceste accesorii sunt conectate și 
utilizate în mod corespunzător. 
11) Nu forțați cablul de alimentare.  
Nu transportați unealta ținând-o de cablu și nu trageți de cablu pentru a deconecta 
ștecărul de la sursa de alimentare. Feriți cablul de căldură, ulei și muchii ascuțite. 
12) Asigurați piesa de prelucrat. 
Utilizați cleme sau o menghină pentru a fixa piesa de prelucrat. Acestea vă conferă mai 
multă siguranță decât în cazul folosirii mâinii pentru susținerea piesei de prelucrat și 
vă permit să manevrați unealta cu ambele mâini.   
13) Nu vă întindeți cu unealta. 
Mențineți-vă permanent echilibrul și sprijiniți-vă ferm pe picioare.  
14) Întrețineți cu grijă unealta. 
Pentru performanțe optime și sigure, mențineți sculele tăietoare ascuțite și curate. 
Urmați instrucțiunile cu privire la lubrifiere și schimbarea accesoriilor, verificați 
periodic cablul de alimentare și, în cazul în care este deteriorat, contactați un centru 
de reparații. Verificați periodic prelungitoarele și înlocuiți-le dacă prezintă deteriorări. 
Păstrați mânerele uscate și curate. Feriți-le de uleiuri și grăsimi. 
15) Deconectați uneltele. 
Deconectați uneltele atunci când nu le utilizați și când schimbați accesoriile (discuri,  
burghie, cuțite etc.). 
16) Îndepărtați cheile de reglare. 
Asigurați-vă că ați îndepărtat cheile de reglare de pe unealtă înainte de a o porni. 
17) Evitați pornirea accidentală.  
Nu deplasați unealta alimentată cu energie electrică ținând un deget pe comutator. 
Asigurați-vă că ați pus comutatorul în poziția OPRIT atunci când introduceți ștecărul în 
priză.  
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18) Utilizați numai prelungitoare pentru exterior. 
Atunci când unealta este utilizată în aer liber, folosiți numai prelungitoare destinate 
utilizării în exterior.  
19) Acționați cu precauție. 
Acordați atenție maximă activităților pe care le desfășurați și utilizați-vă simțul practic 
în timpul manevrării unei unelte electrice.  Nu utilizați unealta atunci când aveți o stare 
de oboseală.  
20) Verificați componentele deteriorate. Înainte de a continua utilizarea uneltei, 
dispozitivele de protecție sau alte componente care sunt deteriorate trebuie să fie 
verificate cu atenție pentru a stabili dacă unealta poate funcționa în mod 
corespunzător.  
Verificați alinierea componentelor mobile, funcționarea liberă a componentelor 
mobile, uzura pieselor, montajul sau orice altă stare care ar putea afecta funcționarea 
acestora. Dispozitivele de protecție și orice alte componente deteriorate trebuie să fie 
reparate în mod corespunzător în cadrul unui atelier de service autorizat, cu excepția 
cazului în care se specifică altfel în prezentul manual de instrucțiuni. Reparați 
comutatoarele în cadrul unui atelier de service autorizat. Nu folosiți unealta dacă nu o 
puteți porni sau opri de la comutator. 
21) Avertisment 
Utilizarea oricăror accesorii sau dispozitive care nu sunt recomandate în cadrul 
prezentului manual de instrucțiuni poate duce la răniri. 
22) Permiteți repararea uneltei numai de către persoane calificate. 
Această unealtă electrică este fabricată în conformitate cu cerințele în vigoare privind 
siguranța. Reparațiile trebuie să fie efectuate numai de către persoane calificate, 
folosind piese de schimb originale. În caz contrar, acestea pot genera un pericol 
considerabil pentru utilizator. 
 
Instrucțiuni suplimentare privind siguranța în timpul utilizării polizorului 
 Asigurați-vă că viteza de rotație marcată pe disc este egală cu turația nominală a 

polizorului sau mai mare decât aceasta.  
 Asigurați-vă că dimensiunile discurilor sunt compatibile cu polizorul.  
 Discurile abrazive trebuie depozitate și manevrate cu grijă, în conformitate cu 

instrucțiunile producătorului. 
 Verificați discul de șlefuire înainte de utilizare; nu utilizați produse fisurate, sparte 

sau defecte.  
 Asigurați-vă că discurile și accesoriile sunt montate în conformitate cu instrucțiunile 

producătorului.  
 Utilizați amortizoare atunci când sunt furnizate împreună cu produsul abraziv și 

atunci când este necesară utilizarea acestora.  
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 Asigurați-vă că produsul abraziv este montat și strâns corespunzător înainte de 
utilizare și lăsați unealta să funcționeze în gol timp de 30 de secunde într-o poziție 
sigură. Opriți imediat unealta în cazul în care apar vibrații puternice sau observați 
alte defecțiuni. În cazul apariției acestei probleme, verificați unealta pentru a stabili 
cauza.  

 Dacă unealta este prevăzută cu apărătoare, nu o utilizați niciodată fără aceasta. 
 Nu utilizați bucșe reductoare sau adaptoare separate pentru a adapta discuri 

abrazive cu orificii mari; în cazul uneltelor care necesită un disc cu orificiu filetat, 
asigurați-vă că filetul este destul de lung pentru a se potrivi pe ax. 

 Asigurați-vă că piesa de prelucrat este susținută corespunzător. 
 Nu utilizați discuri de tăiere pentru șlefuire laterală. 
 Asigurați-vă că scânteile produse în timpul utilizării nu generează pericole, de ex. nu 

ating persoane și nu aprind substanțe inflamabile.  
 Asigurați-vă că orificiile de ventilație nu sunt obturate în cazul efectuării lucrărilor în 

cadrul cărora se produce mult praf. Dacă este nevoie să curățați praful, deconectați 
mai întâi ștecărul de la sursa de alimentare (nu utilizați obiecte metalice) și evitați 
deteriorarea componentelor interne.  

 Purtați întotdeauna echipamente de protecție pentru ochi și urechi. Este necesar să 
purtați și alte echipamente individuale de protecție, cum ar fi mască antipraf, 
mănuși, șorț și cască.  

 Discul va continua să se rotească după oprirea uneltei.  
 
Simboluri 

 
Citiți manualul 
 
Izolație dublă 
 
Purtați echipamente de protecție auditivă. 
  

 
Protecția mediului și garanția 
Deșeurile de echipamente electrice nu trebuie eliminate împreună cu deșeurile 
menajere. Vă rugăm să reciclați în cadrul centrelor de reciclare corespunzătoare. 
Pentru sfaturi referitoare la reciclare, contactați autoritățile locale sau distribuitorul. 
 
 
5. UTILIZARE 
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 Tensiunea rețelei de alimentare nu trebuie să depășească tensiunea necesară 
funcționării uneltei electrice cu mai mult de 10%.  

 
 Verificați discul de șlefuire. Acesta nu trebuie să fie deteriorat, ud sau fisurat. Din 

motive de siguranță, lăsați unealta electrică să funcționeze în gol timp de un minut 
după schimbarea discului de șlefuire. Asigurați-vă că unealta nu produce sunete 
neobișnuite și scântei. Asigurați-vă că toate componentele au fost montate 
corespunzător.  

 
 Această unealtă electrică este prevăzută cu un comutator special. Pentru pornire, 

puneți comutatorul în poziția „I”. La o apăsare ușoară a butonului, acesta revine la 
poziția „0”.  

 
 Atenție! Apăsați bolțul de blocare numai după oprirea motorului. 
 
 Înainte de schimbarea discului de șlefuire, deconectați unealta de la sursa de 

alimentare. Apoi apăsați bolțul de blocare pentru a bloca angrenajul. Slăbiți piulița 
de fixare cu ajutorul cheii cu dinte. Strângeți piulița de fixare după schimbarea 
discului de șlefuire. 

 
 Ambele perii de cărbune trebuie înlocuite în cazul în care au un grad de uzură care 

nu mai permite intrarea acestora în contact cu motorul (5 mm). Acestea trebuie să 
corespundă dimensiunilor indicate în figura de mai jos.   

 

 

 

 
 
 
 
 Pentru rezultate optime, deplasați uniform unealta electrică, la un unghi de 15 

până la 30 de grade (între discul abraziv și piesa de prelucrat).   Nu apăsați prea 
puternic piesa de prelucrat atunci când lucrați pe o suprafață înclinată.  Când viteza 
de rotație a uneltei scade considerabil, trebuie să reduceți presiunea exercitată 
asupra piesei de prelucrat, pentru a asigura o funcționare sigură și eficientă. Dacă 
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unealta încetinește și se oprește sau este blocată, sursa de alimentare trebuie 
oprită imediat.  

 
 Situații în care utilizarea uneltei electrice trebuie întreruptă:  

- Atunci când izolația cablului este deteriorată.  
- Atunci când ștecărul sau comutatorul prezintă deteriorări sau nu funcționează 

corespunzător.  
- Atunci când discul de șlefuire se rotește neuniform sau motorul uneltei produce foarte 

multe scântei, aceasta trebuie reparată imediat. Utilizarea acesteia trebuie întreruptă. 
 

 Păstrați curată unealta electrică.  Orificiile de ventilație nu trebuie să fie blocate de 
reziduuri.  
  

 Manevrați unealta cu precauție. Discurile de șlefuire nu trebuie udate sau expuse 
la îngheț. 
 

 Nu suprasolicitați unealta electrică. Utilizați unealta electrică numai în cadrul 
lucrărilor pentru care este potrivită. 

 
6. ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII 
 
 Această unealtă electrică funcționează la turații foarte ridicate. Prin urmare, este 

necesară curățarea regulată a lagărului axului și completarea sau schimbarea 
unsorii din lagăr. 
 

 Funcționarea corectă a uneltei electrice trebuie verificată cu regularitate și, dacă 
este cazul, unealta trebuie reparată. Verificarea trebuie să includă cablul de 
alimentare, conductorii și conexiunile electrice din interiorul uneltei, ștecărul, 
izolația, periile de cărbune, discul de șlefuire, lagărul axului, componentele mobile 
etc.  
 

 Pentru evitarea accidentelor, unealta electrică trebuie deconectată de la sursa de 
alimentare înainte de efectuarea operațiilor de întreținere sau depanare.  
 

 În cazul în care unealta electrică a fost utilizată într-un mediu umed sau nu a fost 
utilizată pentru o perioadă îndelungată, rezistența de izolație dintre carcasă și  
bobină trebuie măsurată înainte de reutilizarea uneltei. În acest scop, utilizați un 
instrument pentru verificarea impedanței de izolare la o tensiune continuă  de 
aproximativ 500 V. Bobina trebuie uscată în cazul în care valoarea rezistenței de 
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izolație scade sub 7 M Ω. În cazul în care unealta electrică prezintă deteriorări, 
aceasta trebuie reparată de către personal calificat.  
 

 Accesoriile și reparațiile necorespunzătoare pot provoca răniri. Unealta poate fi 
deteriorată.  
 

 În acest caz, producătorul nu își asumă răspunderea pentru răniri sau daune, iar 
garanția devine nulă. 

 

RECICLAREA 

 
Deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE) pot conține substanțe 

periculoase ce au un impact negativ asupra mediului și sănătății umane, în cazul în care 

nu sunt colectate separat. 

Acest produs este conform cu Directiva UE DEEE (2012/19/UE) și este marcat 

cu un simbol de clasificare a deşeurilor de echipamente electrice și electronice 

(DEEE), reprezentat grafic în imaginea alăturată. 

Aceasta pictograma indică faptul că DEEE nu trebuie amestecate cu deșeurile 

menajere și că ele fac obiectul unei colectări separate. 

Având în vedere prevederile OUG 195/2005 – referitoare la protecția mediului și 

O.U.G. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, vă 

recomandăm să aveți în vedere următoarele: 

- Materialele și componentele folosite la construcția acestui produs sunt materiale de 

înaltă calitate, care pot fi refolosite și reciclate. 

- Nu aruncați produsul împreună cu gunoiul menajer sau cu alte gunoaie la sfârșitul 

duratei de exploatare.  

- Transportați-l la centrul de colectare pentru reciclarea echipamentelor electrice și 

electronice unde va fi preluat în mod gratuit. 

- Vă rugăm să luaţi legătura cu autorităţile locale pentru detalii despre aceste centre 

de colectare organizate de operatorii economici autorizați pentru colectarea DEEE. 

Conformitatea cu directiva RoHS: Produsul pe care l-aţi cumpărat este conform cu 

Directiva RoHS UE (2011/65/UE). Nu conţine materialele dăunătoare și interzise 

specificate în Directivă. 
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               Va mulțumim că participați alături de noi la protejarea mediului si a sănătății 

umane!   
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