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1 Mecanism de blocare a axului 

2 Apărătoare  

3 Flanșă de prindere*  

4 Disc de șlefuire  

5 Piuliță cu guler* 
 
 
* Pentru montarea flanșei, consultați ilustrațiile de la pagina 6 
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REGULI GENERALE PRIVIND PREVENIREA ACCIDENTELOR ȘI SIGURANȚA 
 
Pentru a lucra în siguranță cu această unealtă și pentru a preveni accidentele, este absolut 
necesar să citiți în întregime următoarele instrucțiuni privind siguranța și instrucțiunile de 
utilizare, precum și să puneți în aplicare toate cunoștințele acumulate. 
 Verificați unealta, cablul de alimentare și ștecărul înainte de fiecare utilizare.  Utilizați unealta 

numai dacă este nedeteriorată, în stare perfectă. Componentele deteriorate trebuie reparate 
sau înlocuite imediat de către un electrician calificat.  

 Scoateți întotdeauna ștecărul din priză înainte de efectuarea oricăror lucrări asupra uneltei, 
înainte de schimbarea discului și în perioadele de neutilizare.  

 Poziționați cablul de alimentare în spatele uneltei, pentru a-l proteja împotriva deteriorării.  
 Pentru lucrările efectuate în exterior, utilizați numai cabluri prelungitoare aprobate, cu o 

secțiune transversală de cel puțin 1,5 mm2. Conectorii trebuie să aibă contacte de 
împământare și să fie rezistenți la apă.  

 Păstrați unealta într-un loc și nu o lăsați la îndemâna copiilor.  
 Purtați întotdeauna ochelari de protecție, mănuși de protecție și antifoane atunci când utilizați 

unealta pentru șlefuire, periere și tăiere. Purtați mască de protecție respiratorie în cazul 
lucrărilor în cadrul cărora se produce mult praf.  

 Din motive de siguranță, polizorul unghiular trebuie folosit numai cu apărătoarea și mânerul 
suplimentar montate.  

 Fixați piesa de prelucrat, astfel încât aceasta să nu poată aluneca.  
 Este absolut necesar să utilizați  un extractor de praf atunci când piesa de prelucrat (prin 

șlefuire sau tăiere) este din piatră. Asigurați-vă că parametrii tehnici ai extractorului permit 
utilizarea acestuia pentru extragerea prafului de piatră.  

 Este interzisă utilizarea uneltei pentru prelucrarea materialelor care conțin azbest. 
 Vă rugăm să țineți seama de normele de prevenire a accidentelor în vigoare în țara 

dumneavoastră. 
 Atenție! Pericol de incendiu! Asigurați-vă că nu sunt prezente materiale inflamabile în zonele 

unde pot ajunge scânteile produse ca urmare a utilizării polizorului.  
 Utilizați numai piesele de schimb originale.  
 Reparațiile trebuie efectuate numai de către electricieni calificați.  
 Nivelul de zgomot din spațiul de lucru poate depăși 85 dB(A). În acest caz, trebuie luate măsuri 

de protecție împotriva zgomotului pentru utilizator. Nivelul zgomotului produs de această 
unealtă electrică este măsurat în conformitate cu standardele IEC 59 CO 11, IEC 704, DIN 
45635 Partea 21, NFS 31-031 (84/537/CEE).  

 Asigurați-vă că aveți o poziție stabilă. Evitați pozițiile anormale de lucru.  
 Feriți de ploaie unealta electrică. Nu utilizați unelte electrice în condiții de umezeală sau în 

apropierea lichidelor inflamabile.  
 Nu transportați unealta ținând-o de cablul de alimentare. Evitați deteriorarea cablului de 

alimentare. Uleiurile, solvenții și muchiile ascuțite pot deteriora cablurile.  
 Mențineți ordinea în spațiul de lucru.  
 Asigurați-vă că întrerupătorul de alimentare este în poziția OPRIT înainte de a introduce 

ștecărul în priză.  
 Purtați îmbrăcăminte adecvată. Nu purtați haine largi sau bijuterii care atârnă. Dacă aveți părul 

lung, utilizați o plasă pentru păr.   
 Pentru siguranța dumneavoastră, utilizați numai accesorii și piese recomandate de către 

producător.  
 Nivelul vibrațiilor este măsurat conform ISO 5349. 
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INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE PENTRU POLIZOARELE UNGHIULARE 
 
Unealta este ușoară, ușor de manevrat, complet izolată și proiectată în conformitate cu 
specificațiile internaționale CEE 20. Dacă unealta este întreținută conform prezentelor 
instrucțiuni, o veți putea utiliza pentru o perioadă îndelungată. 
 
TENSIUNEA 
Înainte de a utiliza unealta pentru prima dată, asigurați-vă că tensiunea marcată pe plăcuța cu 
date tehnice este aceeași cu tensiunea rețelei de alimentare cu energie electrică. 
 
COMUTATORUL 
În vederea prevenirii accidentelor, polizorul unghiular este prevăzut cu  un întrerupător de 
siguranță.  Pentru pornire, acționați simultan comutatorul basculant și butonul din partea 
laterală a uneltei.  
 
SCHIMBAREA DISCULUI DE ȘLEFUIRE 
Scoateți ștecărul din priză. 
Schimbarea discului se efectuează cu ușurință, cu ajutorul mecanismului 
de blocare a axului:  
1. Apăsați pivotul mecanismului de blocare a axului.  
2. Desfaceți piulița cu ajutorul cheii-furcă. 
3. Schimbați discul de șlefuire sau de tăiere și strângeți piulița cu ajutorul 

cheii-furcă. 
 
Important! 
 Apăsați pivotul mecanismului de blocare numai dacă motorul și axul sunt oprite.  
 Pivotul mecanismului de blocare trebuie menținut apăsat în timpul schimbării discului! 
 În cazul utilizării discurilor de șlefuire sau tăiere cu o grosime de până la 3 mm, strângeți piulița 

cu partea plată către discul de șlefuire sau tăiere.  
 
PROBA DE FUNCȚIONARE PENTRU DISCURILE NOI 
Lăsați polizorul unghiular să funcționeze în gol timp de cel puțin un minut cu discul de șlefuire 
sau tăiere montat. Discurile care oscilează trebuie înlocuite imediat.  
 
MÂNERUL REGLABIL 
Puteți regla mânerul rotindu-l cu 90 ° spre stânga sau spre dreapta. Pentru aceasta, trageți înapoi 
placa de blocare portocalie și rotiți mânerul cu 90 ° spre dreapta sau spre stânga. 
Important! Placa de blocare portocalie trebuie să se cupleze printr-un clic! Asigurați-vă că 
mânerul este fixat în poziția corectă. 
 
MOTORUL 
Este foarte important ca motorul să fie bine ventilat în timpul funcționării. Prin urmare, 
asigurați-vă că orificiile de ventilație sunt în permanență curate. 
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DISCURILE DE ȘLEFUIRE 
Nu folosiți niciodată un disc de tăiere sau de șlefuire cu un diametru mai mare decât cel 
specificat. 
Înainte de a utiliza un disc de tăiere sau de șlefuire, verificați viteza de rotație maximă la care 
acesta poate fi utilizat.  Viteza de rotație maximă a discului trebuie să aibă o valoare mai mare 
decât turația de funcționare în gol a polizorului unghiular. 
Utilizați numai discuri de șlefuire și de tăiere cu parametri care permit utilizarea la o turație 
maximă de 11.000 rpm și o viteză de rotație periferică maximă de 80 m/sec. 
 
MODURI DE UTILIZARE 
 Șlefuire brută: 
Pentru obținerea celor mai bune rezultate ale șlefuirii brute, țineți discul de șlefuire la un unghi 
cuprins între 30 ° și 40 ° față de suprafața piesei de prelucrat și ghidați-l înainte și înapoi pe piesa 
de prelucrat cu mișcări constante. 
 Tăiere: 
În cazul utilizării polizorului unghiular pentru lucrări de tăiere, evitați înclinarea acestuia în planul 
de tăiere.  Muchia tăietoare a discului de tăiere trebuie să fie curată. 
Pentru tăierea pietrei, discurile diamantate reprezintă alegerea cea mai potrivită.  
Este interzisă utilizarea uneltei pentru prelucrarea materialelor care conțin azbest. 
Nu utilizați un disc de tăiere pentru lucrări de șlefuire brută. 
 
DATE TEHNICE 
 

Alimentare: 230 V ~ 50 Hz 

Consum de energie: 2100 W 

Turație de funcționare în gol: 6000 rpm 

Diametru max. disc: 230 mm 

Filet ax: M 14 

Nivel de presiune acustică LPA: 90 dB(A) 

Nivel de putere acustică LWA: 100,6 dB(A) 

Vibrații aw 3 m/s2 
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MONTAREA FLANȘEI ÎN CAZUL UTILIZĂRII DISCURILOR DE ȘLEFUIRE SAU TĂIERE 
 
Montarea flanșei în cazul utilizării unui disc de șlefuire plan sau cu centru concav: 
 
 

  
 

 

 

 

 
 
Montarea flanșei în cazul utilizării unui disc de tăiere cu centru concav: 

 

 

 

 

 

 

Montarea flanșei în cazul utilizării unui disc de tăiere plan:  
  

 

 

 

 

  

Flanșă de prindere 

Piuliță cu guler 

Flanșă de prindere 

Piuliță cu guler 

Flanșă de prindere 

Piuliță cu guler 
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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. 

 

               Va mulțumim că participați alături de noi la protejarea mediului si a sănătății umane!   
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