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PENTRU SIGURANŢA DUMNEAVOASTRĂ 

Descrierea simbolurilor 

Conform standardelor de siguranţă aflate în vigoare. 

Produs de Clasa II cu izolaţie dublă. 

  Se va recicla. 

Simbolul coşului de gunoi barat indică necesitatea de a 
elimina acest produs separat de deşeurile menajere. 
Articolele trebuie predate în vederea reciclării în 
conformitate cu normele de mediu locale privind eliminarea 
deşeurilor. Prin separarea de deşeurile menajere a unui 

articol marcat, veţi ajuta la reducerea volumului de deşeuri trimis la 
incineratoare sau la gropi de gunoi şi veţi ajuta la minimizarea 
oricărui potenţial impact asupra sănătăţii umane şi a mediului. 
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ATENTIE !!! 
ACEST PRODUS SE VA FOLOSI IN ACTIVITATI CASNICE - DESTINATIE 
HOBBY, EL NEFIIND CONSTRUIT PENTRU ACTIVITATI INDUSTRIALE INTENSE. 

NU SE FOLOSESTE PENTRU SLEFUIREA PERETILOR, A GLETULUI SI 
VARULUI.

UTILIZAREA ACESTUI PRODUS IN ALTE CONDITII CONDUCE LA PIERDEREA 
GARANTIEI.  

INFORMATII TEHNICE 
________________________________________________________________________ 
Tensiunea curentului electric V 220+/- 10% 
Frecventa nominala Hz 50 
Puterea de alimentare  W 1050 
Viteza benzii (de mers in gol) m/min  380 
Dimensiunea benzii mm 76x533 
Greutatea (aprox.)         kg     4, 7 
Nivelul presiunii sunetului a fost masurat in conformitate cu EN 50144: 
LPa (presiunea sunetului) dB(A) 88.4 
LWa (puterea sunetului)  dB(A) 99.4 

Instructiuni de siguranta 
Avertisment !Pentru a reduce riscul unui incendiu, soc electric sau leziune corporala, cititi 
instructiunile de siguranta.  

1. Pastratii zona de lucru curata
- o zona de lucru dezordonata si intunecoasa genereaza accidente.

2. Asigurati zona de lucru
- nu folositi unealta electrica in locatii cu umezeala sau inundate de apa.
- nu expuneti masina in ploaie.
- zona de lucru trebuie sa fie bine luminata.
- nu manipulati masina electrica in prezenta lichidelor inflamabile, gaze sau pulbere –
sculele elctrice produc scantei care pot aprinde pulberea sau vaporii.

3. Evitati socul electric
- In timpul utilizarii polizorului nu atingeti metale sau diverse utilitati cum ar fi : conducte,
radiatoare, frigider etc.

4. In timpul utilizarii sculei electrice, nu permiteti accesul copiilor in zona –
distragerea atentiei poate conduce la pierderea controlului masinii.

- nu lasati copii sa vina in contact cu slefuitorul sau cablul de alimentare.
- tineti vizitatorii in afara ariei de lucru.

5. Depozitati corespunzator unealta
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- cand nu este folosit, slefuitorul trebuie pastrat intr-un loc uscat, la inaltime sau incuiat
(sub cheie).

6. Nu folositi in mod abuziv unealta
- va functiona la cote maxime daca destinatia utilizarii este cea corespunzatoare.

7. Folositi unealta potrivita
- nu fortati uneltele mici pentru a realiza operatiuni efectuate, de obicei, de unelte cu
rezistenta mare la suprasolicitare.

8. Imbracati-va potrivit
- nu purtati bijuterii sau haine foarte largi.
- pastrati-va parul , hainele si manusile cat mai departe de partile mobile – respectati
aceasta regula pentru a evita prinderea lor in elementele mobile ale masinii.
- la utilizarea externa a slefuitorului, purtati manusi de cauciuc si papuci antiderapanti.

9. Purtati ochelari de protectie
- Intotdeauna folositi ochelari de protectie. Ochelarii de vedere sau de soare nu sunt
ochelari de protectie
- purtati masca de protectie antipraf.

10. Conectati instalatia pentru extragerea prafului
- daca masina permite conectarea unui dispozitiv de absorbtie a prafului emis in timpul
lucrului, asigurati-va ca este conectat si folosit corespunzator.

11. Nu folositi in mod abuziv cablul de alimentare
- Nu folositi cablul de alimentare pentru manuirea/deplasarea masinei, scoaterea din
priza. Evitati contactul cablului cu caldura, uleiul si margini ascutite.

12. Asigurati lucrul
- folositi cleme sau o menghina de prindere a piesei de prelucrat pentru a va permite sa
manuiti unealta cu ambele maine.

13. Mentineti-va echilibrul
- in timpul lucrului pozitionati-va astfel incat sa aveti stabilitate si echilibru.

14. Manevrati slefuitorul cu grija
- pentru o buna performanta, mentineti slefuitorul curat.
- pentru schimbarea si lubrifierea accesoriilor respectati instructiunile.
- verificati periodic cablul de alimentare si inlocuiti-l daca este deteriorat.
- mentineti manerul curat, uscat si lipsit de ulei sau grasime.

15. Deconectati uneltele
- cand nu este folosit sau inainte de schimbarea accesoriilor, deconectati slefuitorul de
la sursa de curent .

16. Indepartati cheile universale
- inainte de punerea in functiune a masinii, asigurati-va ca nu are atasata vreo cheie
universala.

17. Evitati pornirea necontrolata a uneltei
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- in timpul deplasarii uneltei, nu tineti degetul apasat pe intrerupatorul de pornire.
- inainte de a conecta stecherul la priza , asigurati-va ca intrerupatorul este pozitionat
pe “off” / oprit.

18. Folositi prelungitorul de cablu
- cand este necesar, folositi un prelungitor de cablu corespunzator.

19. In timpul utilizarii, concentrati-va atentia asupra lucrului .
- Nu lucrati cu o astfel de masina daca sunteti obosit, sub influenta drogurilor, alcoolului
sau a medicamentelor – un moment de neatentie poate provoca leziuni corporale.

20. Verificati componentele deterioarate
- inainte de utilizarea slefuitorului, verificati daca componentele sale sunt in regula sau

daca prezinta daune.
- verificati alinierea/directia partilor mobile, fixarea partilor mobile, eventuale ruperi sau
alte aspecte care pot afecta buna functionare a polizorului.
- schimbarea oricarei componente trebuie facuta de catre o persoana calificata.
- nu folositi polizorul daca intrerupatorul pornire/oprire nu functioneaza.

21. Avertisment
- folosirea unor accesorii nepotrivite  sau altele decat cele recomandate prezinta un risc
asupra sigurantei corporale .

21. Repararea slefuitorului trebuie facuta de catre un specialist.

Instructiuni suplimentare de protectie 
 Cand dispozitivul va permite, folositi un aspirator pentru colectarea prafului emis in

timpul lucrului.
 Indepartati praful si alte deseuri asimilate  intr-un mod cat mai lipsit de pericol / sigur.
 La slefuirea suprafetelor vopsite luati masuri speciale:
- persoanele ce patrund in aria de lucru trebuie sa poarte masca special facuta pentru

protectia impotriva  prafului de plumb si a  fumului.
- Accesul in aria de lucru a copiilor si a femeilor insarcinate este interzisa.
- Nu mancati, nu consumati lichide si nu fumati in aria de lucru.

Nu conectati unealta electrica la sursa de curent pana nu verificati daca tensiunea
prescrisa pe masina corespunde cu tensiunea disponibila. 
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Descrierea slefuitorului cu banda 

Slefuitorul cu banda a fost proiectat pentru slefuirea lemnului, metalului si a suprafetelor 
vopsite. 

1- Maner frontal
2- Sac pentru praf
3- Buton blocare
4- Maner cauciuc
5- Buton Pornire/Oprire
6- Carcasa curea
7- Sistem centrare a benzii
8- Baza aluminiu
9- Carcasa perii carbon

Montarea benzii de slefuit 
 Indepartati sistemul de fixare .
 Luati o banda de slefuit cu dimensiunea ceruta si montati-o pe role.
 Asigurati-va ca banda este centrata pe role.
 Fixati sistemul de fixare la loc.

Banda de slefuit trebuie sa fie ferm fixata pe suportul de slefuit pentru a nu
permite devierea acesteia de pe suport in timpul operarii. 

Utlizarea tubului de extragere a prafului 
In combinatie cu sacul pentru praf sau un extractor extern pentru praf, tubul de extragere a 
prafului tine praful departe de suprafata de slefuit. 

Pornirea/oprirea slefuitorului cu banda 
 Pentru pornirea masinii apasati intrerupatorul “on/off”- “pornirea/oprire”.
 Pentru oprirea masinii eliberati intrerupatorul “on/off”- “pornirea/oprire”.
 Pentru o functionare continua apasati butonul “ponire/oprire” simultan cu butonul de

blocare, dupa care eliberati intrerupatorul “on/off”- “pornirea/oprire”.
Pentru oprirea functionarii apasati din nou intrerupatorul “on/off”- “pornirea/oprire”. 

Nu folositi masina pentru slefuirea  pieselor  ce contin magneziu. 

Curatarea si intretinerea masinei 
Aceasta masina nu necesita o intretinere speciala. 
Curatati cu regularitate orificiile de ventilatie. 

Slefuitor cu banda – clasa II cu dubla izolatie. Acesta masina nu trebuie sa fie 
impamantata. 
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NO Part No QTY 
1 Saiba plata  φ4 5 
2 Saiba elastica φ4 6 
3 Surub M4*40 1 
4 Nume placuta 1 
5 Surub ST4*45 3 
6 Carcasa laterala 1 
7 Carcasa sac praf 1 
8 Surub M5*14 1 
9 Saiba elastica φ5 3 

10 Saiba plata  φ5 2 
11 Rotor ventilator 1 
12 Surub st4*18 9 
13 Carcasa mijloc 1 
14 Saiba plata 1 
15 Duza evacuare 1 
16 Rulment 6000 4 
17 Rotor 1 
18 Saiba plata  1 
19 Capac distantier 1 
20 Surub 5*50 2 
21 Stator 1 
22 Protectie maner  1 
23 Cablu alimentare 1 
24 Manson cablu 1 
25 Surub ST4*16 2 
26 Placa presiune cablu 1 
27 Carcasa motor 1 
28 Cauciuc maner frontal  1 
29 Condensator 1 
30 Surub blocare 2 
31 Intrerupator 1 
32 Inductanta 1 
33 Arc tensiune 2 
34 Perii carbon 2 
35 Supor perii 2 
36 Carcasa suport perii 2 
37 Saiba 2 
38 M4*10 Surub 7 
39 Carcasa curea 1 
40 Roata antrenare 1 
41 Saiba plata φ12*8 1 
42 Curea 1 
43 Curea transmisie 1 
44 Manson otel φ12*φ8*10 1 
45 M4*14 Surub 3 
46 Angrenaj  1 
47 Saiba elastica 2 
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48 Pin cilindric 3*16 1 
49 Roata dintata 1 
50 Saiba plata φ18*10 2 
51 Saiba φ26 1 
52 ST4*14 surub 5 
53 Engine rack 1 
54 Rigidizare 1 
55 Rulment 6801 1 
56 Suport ceramic 2 
57 Ax spate 1 
58 Arc 1 
59 Suport spate  1 
60 Carcasa 1 
61 Izolatie  1 
62 Placa inferioara 1 
63 Placa de baza 1 
64 Ax fata 1 
65 Distantier 2 
66 Rulment cu ace 101613 2 
67 Roata fata 1 
68 Suport roata fata 1 
69 Arc 1 
70 Pin 4.8*38 1 
71 Nume placuta 1 
72 Surub M5*12 1 
73 Rulment 608 1 
74 Pinion 1 
75 Saiba plata φ22*φ16 2 
76 Reglaj arg 1 
77 Reglaj maner 1 
78 Sac praf 1 
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