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Polizor unghiular YT2128 

 

 
ACEST PRODUS SE VA FOLOSI IN ACTIVITATI CASNICE - DESTINATIE 

HOBBY, EL NEFIIND CONSTRUIT PENTRU ACTIVITATI INTENSE. 

UTILIZAREA ACESTUI PRODUS IN ALTE CONDITII POATE CONDUCE LA 

PIERDEREA GARANTIEI. 

 
 
 

 
Manual de utilizare & Instructiuni de 

siguranta 

 
 
Pastrati acest manual pentru atentionarile si precautiile de siguranta, pentru procedurile de 
asamblare, operare, revizie, intretinere si curatare. Scrieti numarul de serie al produsului pe 
spatele manualului, langa diagrama de asamblare (sau data si anul cumpararii, daca produsul nu 
are numar de serie). Pastrati acest manual si bonul fiscal/factura intr-un loc sigur si uscat pentru 
cazul in care veti avea nevoie.  
 
 
 
 

Cititi cu atentie acest material inainte de folosirea produsului. Folosirea neadecvata a 
produsului poate provoca vatamari grave. Pastrati acest manual! 

 
 

 



Introducere 
 
Va multumim ca ati cumparat acest produs, care a trecut printr-un proces de asigurarea calitatii 
extins. Fiecare detaliu a fost gandit astfel incat produsul sa ajunga la dumneavoastra in stare 
perfecta. In cazul neplacut in care veti intampina vreo problema, sau daca va putem fi de folos cu 
vreun sfat sau asistenta, va rugam, nu ezitati sa contactati departamentul nostru de Serviciu 
Suport Clienti. Datele de contact ale Serviciului Suport Clienti le gasiti pe spatele acestui manual.  

 
Siguranta pe primul plan 
 
Inainte de a incerca sa folositi acest produs, trebuie sa luati intotdeauna urmatoarele masuri de 
baza pentru siguranta si pentru a reduce riscul de incendiu, electrocutare si vatamare corporala. 
Este foarte important sa cititi manualul de instructiuni ca sa intelegeti limitarile, domeniul de 
aplicare si pericolele potentiale ale acestui produs.   
 

Informatii despre siguranta 
 
Instructiuni specifice de siguranta 
Acest polizor unghiular necesita utilizarea a două maini pentru a asigura funcţ ionarea in conditii 
de siguranta si nu ar trebui sa fie utilizat atunci când se lucreaza de pe scara.  
 
Daca acest polizor unghiular este destinat lucrului la inaltime, atunci trebuie folosita o platforma 
stabila sau o schela turn potrivita, cu balustrade si placi de pozitionare a piciorului. Utilizati 
ochelari de protectie sau ochelari de siguranta, masca de fata, dopuri de urechi si casca de 
protectie. 
 
ATENTIE! Nu este recomandat sa folositi acest polizor unghiular la o inaltime mai mare decat 
nivelul capului.  
 
Asigurati-va ca polizorul unghiular este deconectat de la reteaua de alimentare atunci cand nu 
este in uz, inainte de service, de lubrifiere, de efectuarea anumitor reglaje sau cand se inlocuiesc 
anumite accesorii, cum ar fi discurile de taiere/slefuire.  
 
Utilizati intotdeauna tipul corect de disc pentru operatiunea care trebuie efectuata. Nu folositi un 
disc de slefuire ca si disc pentru taiere.  
 
Utilizati doar discuri de taiere sau slefuire care se afla in stare buna. Acest lucru va imbunatati 
calitatea taierii si va reduce solicitarea aparatului, asigurand o durata mai lunga de funcionare atat 
aparatului, cat si uneltelor de taiere.  
 
Nu folositi niciodata discuri de taiere sau slefuire deteriorate. 
 
Discurile care sunt crapate, ciupite sau uzate se pot sparge, provocand ranirea persoanei care 
lucreaza cu polizorul, a persoanelor din jur sau deteriorarea aparatului.  
 
Nu utilizati discuri mai mari decat cele specificate, utilizati doar discuri potrivite polizorului 
unghiular. Viteza de rotatie (min-1) indicata pe disc, trebuie sa fie intotdeauna MAI MARE decat 
viteza de rotatie (min-1) a polizorului unghiular. 
  
Folositi doar discuri de taiere sau slefuire recomandate de producator.  
 
Nu incercati sa modificati polizorului unghiular, protectia sau accesoriile sale in nici un fel.  
 



Nu fortati excesiv polizorul unghiular. 
 
Utilizati doar presiune graduala, astfel veti reduce uzura polizorului unghiular si a discurilor si veti 
creste eficienta si durata de viata a produsului.  
 
 
Nu taiati sau nu slefuiti niciodata spre (in directia) dumneavoastra, deoarece discul poate aluneca 
pe piesa de lucru si va poate rani. Intotdeauna taiati sau slefuiti in directia opusa corpului 
dumneavoastra. 
 
ATENTIE! Nu utilizati polizorul unghiular in spatii cu risc de explozii sau foc de la material 
combustibile, lichide inflamabile, vopsea, lac, benzina etc., gaze inflamabile sau praf de natura 
exploziva. Ca si precautie, este recomandat sa consultati un specialist in materie de PSI pentru a 
detecta extinctorul potrivit si modul lui de utilizare.  
 
Particulele de metal (scanteile), produse in timpul slefuirii si taierii metalului, sunt fierbinti si pot 
aprinde orice material combustibil din imediata apropiere a operatiunii.  
 
La taierea dalelor de pavaj se adopta intotdeauna o pozitie ferma si se poarta incaltaminte de 
siguranta aprobata.  
 
Utilizarea in siguranta a discurilor de taiere si slefuire ale polizorului unghiular  
 
ATENTIE! Sub nicio forma nu trebuie sa se foloseasca niciun tip de disc invelit in diamant pentru 
taierea sau polizarea metalelor.  
 
Discurile de taiere si polizare sunt casante si trebuie manevrate cu grija. Utilizarea discurilor de 
taiere sau polizare deteriorate, incorect montate sau uzate este periculoasa si poate cauza leziuni 
grave.  
 
Discurile pentru taiere si polizare trebuie manevrate si transportate cu grija, trebuie depozitate 
astfel incat sa se evite deteriorarea mecanica sau contaminarea cu substante care ar putea 
deteriora materialul de consistenta.  
Informatiile de pe discurile de slefuire sau taiere referitoare la restrictiile de folosire, indicatiile 
privind siguranta sau altfel de indicatii trebuie urmate. In cazul vreunui dubiu referitor la alegerea 
corecta a discurilor de taiere sau slefuire, utilizatorul trebuie sa solicite informatii de la producator 
sau de la furnizor.  
Inainte de montare si inainte de fiecare utilizare discul de taiere sau slefuire trebuie analizat vizual, 
pentru a identifica orice crapatura, semn, semn de uzura excesiva, contaminare sau orice alte 
daune care ar putea afecta functionarea in conditii de siguranta. 
 
Discul de taiere sau slefuire trebuie montat in conformitate cu instructiunile din manualul 
produsului. Dupa montarea discului, acesta ar trebui sa fie lasat sa functioneze pentru un timp 
rezonabil. Daca apar zgomote neobisnuite sau vibratii excesive, atunci aparatul trebuie oprit 
imediat si investigata cauza. 
Toate dispozitivele trebuie sa fie corect si in siguranta montate, pozitionate correct. Polizorul 
unghiular nu trebuie folosit fara a i se monta capacul de protectie a discului.  
 
Pentru lucrarile efectuate, trebuie purtat echipament individual de protectie. Echipamentul 
individual de protectie trebuie sa includa: manusi potrivite pentru lucru, protectie pentru urechi, 
protectie pentru ochi, masca pentru protectie in respiratie si incaltaminte cu varf cu intaritura 
metalica. 
 
Folositi doar discuri de taiere sau slefuire destinate lucrarii pe care vreti sa o faceti si tineti cont de 
toate instructiunile de siguranta si restrictiile de folosire. Utilizarea unui tip gresit de disc de taiere 
sau slefuire poate provoca raniri grave. 



La folosirea unui disc de taiere, trebuie sa prevenim ca discul sa oscileze in taietura, prin folosirea 
presiunii laterale. Cand taiem, discul trebuie pozitionat in spatiul de taiere intr-o pozitie dreapta.  
 
Cand folosim un disc de taiere, unghiul dintre discul de slefuire si piesa in lucru trebuie sa fie intre 
30 si 40 de grade.  
 
Inainte de a aseza polizorul unghiular pe bancul de lucru sau pe podea, acesta trebuie oprit iar 
discul de taiere sau slefuire trebuie sa se opreasca din rotatie. Polizoarele unghiulare nu trebuie 
folosite mai sus de nivelul umerilor.  
 
Discurile de taiere si slefuire nu trebuie sa functioneze la o viteza de rotatie mai mare decat este 
indicata pe disc.  
 
Discurile de taiere nu trebuie folosite pentru slefuire pe fata sau laterala.  
 
Discurile de taiere si slefuire trebuie folosite uscate.  
Folosirea apei este foarte periculoasa si poate conduce la socuri electrice. 
 
Reguli de siguranta generala 
 
ATENTIE! Cititi toate instructiunile! Nerespectarea tuturor instructiunilor din prezentul material, 
poate conduce la electrocutari, foc si/sau raniri grave. Termenul de „scula electrica”, din toate 
atentionarile enumerate mai jos, se refera la sculele electrice cu fir, alimentate la reteaua de 
curent electric si la cele fara fir, cu alimentare pe baza de baterii.  
 
Pastrati aceste instructiuni! 
 
1) Zona de lucru 
a) Pastrati zona de lucru curata si bine luminata. 
Zonele dezordonate si intunecate inlesnesc accidente. 
b) Nu operati uneltele electrice in atmosfere explozibile, cum ar fi prezenta lichidelor 
inflamabile, gaze sau praf. Sculele electrice produc scantei care pot aprinde praful sau vaporii.  
c) Tineti copiii si alte persoane la distanta cand operati cu sculele elctrice.  
Distragerea atentiei poate duce la pierderea controlului. 
 
2) Siguranta electrica 
a) Stecherele uneltelor electrice trebuie sa se potriveasca cu prizele. Niciodata nu 
modificati stecherul in niciun fel. Nu folositi adaptoare pentru stecherele cu impamantare 
(legate la pamant) ale sculelor electrice. Stecherele nemodificate si prizele potrivite vor reduce 
riscurile de electrocutare.  
b) Evitati contactul corpului cu suprafete legate la pamant cum ar fi tevi, radiatoare, plite 
electrice si frigidere.   
Exista un risc crescut de electrocutare daca corpul dumneavoastra este conectat la pamant.  
c) Nu expuneti sculele electrice la ploaie sau conditii de umezeala. Intrarea apei intr-o scula 
electrica va creste riscul de electrocutare.  
d) Nu fortati cordonul de alimentare. 
Nu folositi cordonul de alimentare pentru transportul, tragerea sau deconectarea sculei electrice. 
Tineti cordonul de alimentare departe de caldura, ulei, muchii ascutite sau componente in miscare.  
Cablurile deteriorate sau incurcate cresc riscul de electrocutare.  
e) Atunci cand lucrati cu o scula electrica in aer liber, utilizati un prelungitor adecvat pentru 
utilizarea in aer liber. Folosirea unui cablu potrivit pentru utilizarea in exterior reduce riscul de 
electrocutare. 
 
3) Siguranta personala 
a) Fiti intotdeauna atenti la ce faceti si folositi bunul simt atunci cand operati o scula 
electrica. Nu utilizati o scula electrica atunci cand sunteti obositi sau sub influenta 



medicamentelor, drogurilor sau bauturilor alcoolice. Un moment de neatentie in timpul operarii 
unei scule electrice poate duce la raniri grave.   
b) Utilizati echipament de siguranta. Folositi intotdeauna protectie pentru ochi. 
Echipamentul de protectie cum ar fi masca pentru praf, incaltamintea de siguranta antiderapanta, 
castile sau dopurile pentru urechi utilizate pentru conditiile de lucru, vor reduce vatamarile 
personale.  
c) Evitati pornirea accidental. Asigurati-va ca intrerupatorul este in pozitia oprit inainte de a 
conecta aparatul la reteaua de current electric. Transportarea sculelor electrice cu degetul pe 
intrerupator sau pe stecherele care au intrerupator inlesneste accidentele.  
d) Indepartati orice cheie de reglare sau cheie inainte de a porni scula electrica.  
O cheie lasata intr-o componenta rotativa a sculei electrice poate duce la vatamari grave.   
e) Nu va supraapreciati. Pastrati-va intotdeauna stabilitatea si echilibrul. Acest lucru permite 
un control mai bun al uneltei electrice in situatii neasteptate.  
f) Imbracati-va corespunzator. Nu purtati haine largi sau bijuterii. Tineti-va parul, hainele si 
manusile departe de partile mobile. Hainele largi, bijuteriile sau parul lung pot fi prinse in partile 
mobile.  
g) In cazul in care sunt prevazute dispozitive pentru conectarea instalatiilor de extractie a 
prafului si de colectare asigurati-va ca acestea sunt conectate si functioneaza in mod 
corespunzator.   
Folosirea acestor dispozitive pot reduce riscurile legate de praf.  
 
4) Folosirea si ingrijirea sculelor electrice 
a) Nu fortati sculele electrice. Utilizati scula electrica potrivita pentru operatiunea 
dumneavoastra. 
Unealta de lucru adecvata va efectua lucrul mult mai bine si mai in siguranta, in ritmul pentru care 
a fost proiectata. 
b) Nu folositi unealta electrica, daca intrerupatorul nu porneste sau nu opreste unealta.  
Orice scula electrica care nu poate fi controlata prin intrerupator este periculoasa si trebuie 
reparata.   
c) Deconectati stecherul de la priza de alimentare, inainte de a face orice reglaje, modificari 
accesoriilor sau depozitarii uneltelor electrice. Astfel de masuri preventive de siguranta reduc 
riscul pornirii accidentale a sculelor electrice.  
d) Depozitati sculele electrice, in stare inactiva departe de accesul copiilor si nu permiteti 
persoanelor nefamiliarizate cu sculele electrice sau cu aceste instructiuni sa opereze 
sculele electrice. 
Sculele electrice sunt periculoase in mainile utilizatorilor neinstruiti.  
e) Intretinerea uneltelor electrice. Verificati alinierea necorespunzatoare sau blocarea 
componentelor, ruperea componentelor sau orice alta actiune care ar putea afecta operarea 
uneltelor electrice.  
In cazul deteriorarii, procedati la repararea sculei electrice inainte de utilizare. Multe accidente 
sunt provocate de sculele electrice intretinute necorespunzator. 
f) Pastrati sculele de taiat curate si ascutite.  
Accesoriile de taiat intretinute corespunzator, cu muchii de taiere ascutite sunt mai putin 
susceptibile sa se agate si sunt mai usor de controlat.  
g) Utilizati unealta electrica, accesoriile si cutitele uneltei etc, in conformitate cu aceste 
instructiuni si in modul destinat pentru tipul anumit de unealta electrica, luand in 
considerare conditiile de lucru si de lucrarea care trebuie efectuata. Folosirea uneltei 
electrice in alt scop decat cel pentru care a fost destinat, poate duce la situatii periculoase.   
 
5) Service 
a) Unealta dumneavoastra electrica a fost reparata de o persoana calificata, utilizand doar 
piese de schimb identice?  Acest lucru va asigura mentinerea sigurantei uneltei electrice.  
 



Prezentare: 
1. Buton de blocare a axului 
2. Indicator sens rotatie disc 
3. Ax 
4. Capac de protectie a 
discului 
5. Flansa interioara 
6. Disc 
7. Flansa exterioara 
8. Cheie de flanse 
9. Maner lateral 
10. Buton comutator de 
blocare 
11. Intrerupator 
12. Maner de prindere 
 
Specificatii: 
Model: YT2128 
Viteza de mers in gol: 9000 
rotatii/min 
Putere: 1400 W 
Diametru disc (mm): 125 
Filet ax: M14 
Greutate: 2.9 kg 
Clasa de protectie: 回/II 
Clasa de izolare: E 
 
 

Actiuni 
 
1. Alimentarea  
Sursa de curect electric trebuie sa se potriveasca cu datele inscrise pe placuta de identificare. 
2. Instalarea manerului lateral 
Introduceti manerul lateral in locasul pentru maner, in pozitia dorita si strangeti bine. Va rugam 
infiletati manerul lateral complet.  
 

 
 
 



3. Reglarea si dezasamblarea capacului de protective a discului  
Cand potriviti capacul, asigurati-va ca proeminenta de pe inelul capacului coincide cu 
canelura de pe capacul carcasei cutiei de viteze. Apoi intoarceti capacul de protectie a 
discului in pozitia de lucru, rotind in sens contrar acelor de ceasornic. In cele din urma, se 
strange surubul.  

(Pentru dezasamblare, rotiti in sensul acelor de ceasornic.) Inainte de a incepe lucrul, asigurati-va 
ca ati fixat bine capacul de protectie a discului. Slabind surubul de fixare, capacul se poate regla in 
pozitia dorita; strangeti surubul foarte bine, pentru a fixa capacul in pozitia dorita. 

 
 

 
4. Montarea discului 
ATENTIE: Folositi doar discuri de slefuire cu viteza maxima de exploatare evaluata la sau peste 
80 m/s.  
Nu folositi niciodata discuri de slefuire deteriorate sau neuniforme.  

  
1) Cand axul (3) se afla intr-o stare totala de repaus, apasati butonul de blocare ax (1),  
2) Lasati flansa interioara (5) sa alunece pe ax cu partea proeminenta spre exterior, discul (6) 

se aseaza ferm pe flansa interioara. Apoi luati flansa exterioara (7), strangeti-le impreuna 

pe ax (Sa aveti grija la flansa exterioara, directia de instalare se face urmand instructiunile 

din fotografie: cand instalati discurile de slefuire si de taiere, se utilizeaza piese diferite de 
contact cu suprafata.)  

3) Verificati compatibilitatea intre disc (6) si flansa, nu trebuie sa existe niciun loc liber intre 
ele. Apoi, strangeti flansa exterioara (7) cu cheia (8).  



 
4) Scoateţ i cheia (8) ţ i slăbiţ i butonul de blocare a axului (1).  

 
5. Comutarea in pozitia ON si OFF 
ATENTIE: Asigurati-va ca puteti manevra intrerupatorul cu usurinta si pastrati-l in pozitia oprit 
(OFF) inainte de a introduce polizorul in priza.  

1) ON: Apasati intrerupatorul (11), unealta porneste, apasati pe butonul comutator de 
blocare (10), blocarea inseamna ca unealta a intrat in starea de lucru.  

 
OFF: Apasati puternic intrerupatorul (11) si slabiti-l usor, apoi butonul comutator de blocare 
(10) se va debloca automat, iar unealta se va opri din lucru.. 

2) Mutarea pieselor dupa ce ati pornit unealta de lucru.  
3) Odata ce peria de protectie se rupe, polizorul este conceput sa se opreasca automat. 

Acest lucru va preveni deteriorarea motorului.  
 
6. Intoarcerea cutiei de viteze  

1) Scoateti cele 4 suruburi care fac prinderea intre cutia de viteze si carcasa.  
2) Rotiti cutia de viteze la stanga sau la dreapta cu 90 de grade in cazul in care carcasa nu 

se desprinde . (NOTA: Daca distanta dintre cutia de viteze si carcasa este mai mare de 2 
mm, duceti aparatul la reparat la cel mai apropiat punct de service autorizat).   

3) Reasamblati cele 4 suruburi dupa aceea, iar strangerea suruburilor va garanteaza ca 
niciunul nu are filetul alunecos.  

 
Aplicatii: 

 
 Slefuirea 

 
Alegeti si folositi intotdeauna discuri de slefuire potrivite materialului care urmeaza a fi slefuit. 
Asigurati-va ca viteza minima de rotatie a oricarui disc nu este mai mica de 10000 rot/min.  
Lucrarile de slefuire pe suprafete plane ar trebui facute cu discul care sa formeze un unghi cuprins 
intre 5 si 15 grade cu piesa in lucru. 
 



 
 

 Taierea  
 

1. Nu presati discul de taiere din lateral.  
2. Porniti de la cea mai mica sectiune transversala cand taiati pe contur si pe canal.  
3. Taiati zidarie numai cu ghidul de taiere.  
4. Directia de taiere este foarte importanta.  

Unealta trebuie sa fie manevrata invers directiei de rotatie.  

 
 

Discul de slefuire trebuie inlocuit cand ajunge la dimensiunea de 85 mm. 
Tineti polizorul in fata si in afara ambelor maini, pastrand discul de slefuire departe de piesa in 
lucru.  
Porniti polizorul si lasati motorul sa ajunga la viteza maxima. Lasati treptat din ce in ce mai jos 
polizorul, pana cand discul de slefuire ajunge in contact cu piesa in lucru.  
Mutati polizorul inainte si inapoi sau in sus si in jos pe piesa de lucru, la o viteza constanta, 
suficient de mare. Pastrati polizorul in miscare, astfel incat o cantitate excesiva de material sa nu 
fie inlaturat dintr-o singura zona. Daca polizorul este tinut intr-un singur loc pentru mai mult timp, 
atunci acesta va face gaura in piesa de lucru. Nu tineti polizorul la un unghi prea ascutit, deoarece 
de asemenea, poate gauri piesa de lucru, concentrandu-se o presiune prea mare pe o suprafata 
prea mica.  
Nu aplicati o presiune excesiva in timpul slefuirii.  
De obicei, insasi greutatea proprie a polizorului este cea mai potrivita pentru majoritatea actiunilor 
de slefuire. Utilizati o zona bine iluminata cand slefuiti margini zimtate sau cand exista pericolul de 
a intampina obstacole in slefuire.  
Ridicati polizorul de pe piesa in lucru inainte de a opri polizorul.  
In timpul folosirii este recomandat sa se verifice din cand in cand siguranta flansei interioare, a 
manerului lateral si a capacului de protectie a discului.  
Nu introduceti discul de slefuire/taiere in orice tip de lubrifiant, inclusiv apa. Polizorul unghiular 
este conceput pentru slefuire/taiere uscata. Nerespectarea acest lucru poate duce la un soc 
electric fatal.  
 
Pastrati intotdeauna cablul de alimentare in partea din spate a lucrarii.  
Nivelul de intensitate a sunetului pentru operatorul polizorului poate depasi 85 dB (A). Persoana 



care utilizeaza polizorul trebuie sa poarte echipament de protectie pentru urechi adecvat. 
 
Mentenanta generala 
 
Evitati sa folositi solventi la curatarea partilor din plastic. Majoritatea partilor din plastic se pot 
deteriora la folosirea de diferite tipuri de detergenti din comert. Utilizati o laveta curata sa 
indepartati murdaria, praful, uleiul sau grasimea.  
 
ATENTIE! Niciodata nu lasati lichid de frana, motorina, produse bazate pe petrol sau uleiuri 
penetrante sa vina in contact cu partile din plastic.  
Produsele chimice pot deteriora, slabi sau distruge plasticul ceea ce poate provoca vatamari 
corporale grave.  
 

 Lubrifierea 
Toate canalele din aceasta unealta sunt lubrifiate cu o cantitate suficienta de lubrifiant de calitate 
superioara pentru intreaga durata de viata a aparatului, in conditii de utilizare normale. Astfel, nu 
este necesara nicio lubrifiere suplimentara. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Protectia mediului 
 
Informatii pentru utilizatorii casnici spre responsabilizarea in privinta dispozitiilor pentru protectia 
mediului, reciclarea deseurilor de echipamente electrice si electronice. (WEEE) 

Acest simbol de pe produse si de pe documentele insotitoare indica faptul 
ca echipamentele electrice si electronice folosite sau aflate la sfarsitul 
duratei lor de viata nu trebuie aruncate in gunoiul menajer. Pentru buna 
directionare, depozitarea, valorificarea ţ i reciclarea corecta, va rugam sa 
depuneti aceste produse la punctele de colectare desemnate, unde vor fi 
acceptate in mod gratuit. Ca alternativa, in cateva tari, se pot duce 
produsele la magazine pentru a le da in schimbul cumpararii unui nou 
produs echivalent. Renuntarea la acest produs uzat in conditii corecte va 
contribui la economisirea de resurse valoroase si la prevenirea unor 
potentiale efecte adverse asupra sanatatii umane si a mediului 
inconjurator, care pot apare in urma manipularii si eliminarii 

necorespunzatoare. Va rugam, contactati autoritatile locale pentru mai multe detalii referitoare la 
cel mai apropiat punct de colectare. Se pot aplica amenzi pentru eliminarea necorespunzatoare a 
acestor deseuri, in acord cu legislatia in vigoare. 
 
Pentru utilizatorii in scop industrial in Uniunea Europeana  
Daca vreti sa va debarasati de echipamentele electrice si electronice, va rugam, contactati 
furnizorul pentru mai multe informatii.  
 
Informatii privind debarasarea in alte tari din afara Uniunii Europene  
Acest simbol este valabil doar in cadrul Uniunii Europene.  
Daca doriti sa va debarasati de acest produs, va rugam contactati autoritatile locale sau furnizorul 
si informati-va despre metoda corecta.  
 



Simboluri 
 
Placuta de pe acest produs poate indica diferite simboluri. Acestea furnizeaza informatii 
importante despre produs sau instructiuni de folosire a lui.  
 

 
Purtati antifoane 
Purtati ochelari de protectie 
Purtati masca de protectie 
 
 
 
 
In conformitate cu standardele relevante de securitate.  
 
 
 
 
Izolare dubla pentru protectie suplimentara.  
 
 
 
 
 
Cititi manualul de instructiuni 
 
 
 
 
Produsul este conform cu cerintele RoHs  
 
 
 
 
 
Atentionari generale 
 
 
 
 
 
Deseurile produselor electrice nu trebuie debarasate impreuna cu deseurile 
menajere. Va rugam reciclati responsabil! Contactati autoritatile locale sau 
furnizorul pentru sfaturi referitoare la reciclare.   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 Suport Clienti 
 0234 525 525 

   

 

CERTIFICAT DE CALITATE ŞI GARANŢIE 
 

 

1. Denumire produs: ______SCULE ELECTRICE PANZER_________________ 

2. Tip-model: _____toate modelele PANZER______ _____________________________ 

3. Cumpărător: _________________________________________________ 

4. Adresă, telefon: ______________________________________________ 

5. Importator: SC Dedeman SRL, Str. Tolstoi, nr.8, Bacău 

6. Adresă producător: ____________________________________________ 

7. Declaraţie de Conformitate nr: ___________________________________ 

8. Factura (bon) nr/data: _________________________________________ 

 

Prezentul certificat atestă legal ca produsul facturat corespunde 

documentaţiei de execuţie a producătorului, încadrându-se în parametrii de 

calitate funcţionali şi de durabilitate prevăzuţi, conform Declaraţiei de 

Conformitate emise. Produsul este comercializat cu respectarea prevederilor 

O.G. 21/1992 si Legii 449/2003. 

Prin prezentul certificat se garantează caracteristicile produsului, în situaţia în 

care clientul respectă prescripţiile de montare, utilizare, depozitare, conservare 

şi transport. Produsul nu este garantat împotriva utilizării defectuoase. În cazul 

depozitării sau utilizării necorespunzătoare, a lovirii, deteriorării prin alte 

mijloace sau a intervenţiilor neautorizate produsul îşi pierde garanţia. 

Perioada de garanţie este de 24 luni de la data cumpărării pentru defectele de 

fabricaţie şi de material.  

Aceste unelte sunt destinate lucrărilor casnice de mică anvergură. Nu folosiţi 

o unealta ce nu este proiectată şi recomandată pentru efectuarea lucrării. Nu 

forţaţi uneltele mici pentru a realiza operaţiuni ce pot fi realizate doar de către 

uneltele cu rezistenţă mare la suprasolicitare. Nerespectarea instrucţiunilor de 

utilizare conduce la pierderea garanţiei.  

Durata medie de utilizare a produsului este de 5 ani cu condiţia respectării 

instrucţiunilor de montaj si utilizare ce însoţesc produsul.  

Pentru remedierea defectelor aparute în perioada de garanţie sau înlocuirea 

produsului, clienţii se vor adresa unitaţii vânzătoare. Remedierea defectelor 

apărute se realizeaza în 15 zile calendaristice de la data prezentării produsului. 

Certificatul este valabil numai insoţit de factura sau bonul fiscal emise de 

unitatea vânzatoare. 

 

 

 

        Vânzător,                 

Semnatura si stampila                                          Cumpărător, 

Am primit indicaţiile de utilizare, depozitare, 

manipulare, conservare, si transport.            
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