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DESCRIEREA SIMBOLURILOR 

 

În acest manual se utilizează simboluri pentru a vă atrage atenţia asupra 

posibilelor riscuri. Simbolurile privind siguranţa şi explicaţiile care le însoţesc 

trebuie să înţelese în întregime. Avertizările în sine nu pot preveni riscurile şi 

nu pot reprezenta un substitut al metodelor adecvate de evitare a accidentelor. 

 

 

Acest simbol, amplasat înaintea unui comentariu privind siguranţa, indică o 

măsură de precauţie, un avertisment sau un pericol. Ignorarea acestui 

avertisment poate duce la accidentarea dumneavoastră sau a altor persoane. 

Pentru a limita riscul de rănire, incendiu sau electrocutare, aplicaţi întotdeauna 

recomandările indicate. 

 

 

Înainte de utilizare, citiţi paragraful corespunzător din acest manual. 

 

  
Conform cu standardele de siguranţă relevante. 

 

 

Aceste simboluri indică necesitatea purtării echipamentului de protecţie. 

 

Nu atingeti  

 

 

Reciclaţi materialele nedorite, nu le aruncaţi la gunoi. Toate uneltele, 
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furtunurile şi ambalajele trebuie să fie sortate, duse la centrul local de reciclare 

şi distruse într-un mod ecologic. 

 

INSTRUCŢIUNI GENERALE DE SIGURANŢĂ 

 

AVERTISMENT! Atunci când folosiţi aparatele electrice trebuie să 

respectaţi întotdeauna prevederile de siguranţă pentru a reduce riscul 

incendiului, al electrocutării sau al leziunilor personale, inclusiv a 

următoarelor:  

Citiţi toate aceste instrucţiuni înainte să puneţi în funcţiune aparatul, de 

asemenea respectaţi toate instrucţiunile. 

 

1. Păstraţi zona de lucru curată 

 - Zonele de lucru murdare si dezordonate favorizează provocarea 

leziunilor. 

2. Aveţi grijă de împrejurimile zonei de lucru 

- Nu expuneţi aparatele electrice la ploaie.  

- Nu folosiţi aparatele electrice în locuri umede.  

- Zona de lucru trebuie să fie bine luminată.  

- Nu folosiţi aparatele electrice lângă lichide sau gaze inflamabile. 

3. Protejaţi-vă contra electrocutării 

- Evitaţi contactul corporal cu suprafeţe împământate (de ex. ţevi, 

radiatoare, aragaze, frigidere, etc.) 

4. Ţineţi alte persone la depărtare 

- Nu lăsaţi vizitatorii să intre şi să atingă aparatul sau cablul prelungitor.Toţi 

vizitatorii trebuie ţinuţi departe de zona de lucru. 

5. Înmagazinaţi aparatele care nu sunt folosite 

- Dacă nu sunt folosite, aparatele trebuie înmagazinate într-un loc uscat, la 

înălţime sau încuiat, în afara accesului copiiilor. 

6. Nu forţaţi aparatul 

Aparatul va funcţiona mai bine şi cu mai multă siguranţă la viteza pentru 

care a fost proiectat. 

7. Folosiţi aparatul potrivit 

- Nu forţaţi aparate sau accesorii mici să execute operatiile unui aparat mai 

solid.  

- Nu folosiţi aparatele pentru alte scopuri decât cele pentru care au fost 

proiectate; de exemplu nu folosiţi un ferăstrău circular pentru a tăia crengi 

de copaci sau butuci. 

8. Îmbrăcaţi-vă corespunzător 

- Nu purtaţi haine largi sau bijuterii. Acestea se pot agăţa de piesele mobile.  

- Atunci când lucraţi sub cerul liber se recomandă purtarea mănuşilor de 

protectie şi a încălţămintei antiderapante.  

- Purtaţi articole de protecţie pentru protejarea părului lung. 
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9. Folosiţi echipament de protecţie individual 

- La folosirea produsului este obligatorie utilizarea echipamentului de 

protecţie individual: mănuşi, apărătoare pentru urechi, ochelari de 

protecţie, mască si încălţăminte de protecţie. 

10. Utilizaţi aspirarea prafului 

- Dacă aparatul are dotări pentru aspirarea şi colectarea prafului, 

asiguraţi-vă că le folosiţi în mod corespunzător. 

11. Nu abuzaţi cablul 

- Nu transportaţi aparatul ţinându-l de cablu sau nu trageţi de cablu pentru 

a deconecta aparatul de la priza din perete. Ţineţi cablul departe de 

căldură, ulei sau margini tăioase. 

12. Fixaţi obiectul ce urmează a fi prelucrat 

- Folosiţi cleme cu şurub şi menghine pentru a fixa obiectul ce urmează a fi 

prelucrat. Este mai sigur să lucraţi astfel, pe de altă parte ambele mâini 

devin libere pentru a ţine aparatul în funcţiune. 

13. Nu exageraţi 

- Staţi stabil în picioare şi păstraţi-vă echilibrul tot timpul. 

14. Întreţineţi aparatele cu grijă 

- Accesoriile trebuie păstrate în stare ascuţită şi curată pentru ca să 

funcţioneze mai bine şi cu mai multă siguranţă.  

- Urmaţi instrucţiunile de lubrifiere şi schimbare a accesoriilor.  

- Verificaţi cablurile aparatelor în mod periodic, şi dacă sunt avariate, 

apelaţi la un service autorizat pentru repararea lor. 

- Inspectaţi cablurile de extensie în mod periodic şi înlocuiţi-le dacă sunt 

avariate.  

- Mânerele trebuie ţinute uscate, curate şi neunse cu ulei sau grăsime. 

15. Deconectaţi aparatele 

- Cind aparatele nu sunt în folosinţă, înainte să le supuneţi unui service sau 

când schimbaţi accesoriile, cum ar fi pânzele, muchiile tăietoare şi cuterele 

deconectati aparatul. 

16. Îndepărtaţi cheile de fixare 

- Formaţi-vă obiceiul de a verifica dacă cheile de fixare sunt îndepărtate din 

aparat înainte să îl conectaţi. 

17. Evitaţi pornirea accidentală 

   Nu transportaţi aparate conectate la priză cu degetul pe întrerupător. 

Asiguraţi-vă că aparatul este deconectat înainte să îl băgaţi în priză. 

18. Cablu prelungitor pentru uz extern 

- Atunci când folosiţi aparatul în aer liber, folosiţi numai cabluri 

prelungitoare pentru uz extern, marcate ca atare. 

19. Fiţi atent 

 - Aveţi grijă de ceea ce faceţi. Folosiţi-vă bunul simţ. Nu puneţi aparatul în 

funcţiune dacă sunteţi obosit. 
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20. Verificaţi piesele avariate 

- Înainte să utilizareti aparatul acesta trebuie verificat atent pentru a 

determina dacă va funcţiona corespunzător şi îşi va îndeplini funcţia 

proiectată.  

- Verificaţi coordonarea pieselor mobile, îmbinarea pieselor mobile, rupturi 

de piese, montarea, şi orice altă împrejurare care ar putea afecta 

funcţionarea.  

- O apărătoare sau altă piesă avariată trebuie reparată corespunzător sau 

înlocuită de către un centru de service autorizat, cu excepţia cazului în care 

nu se menţionează altfel în manualul de instrucţiuni 

- Nu folosiţi aparatul dacă întrerupătorul nu îl porneşte sau nu îl opreşte. 

21. Avertisment 

- Folosirea oricăror altor accesorii sau echipamente decât cele 

recomandate în manualul de instrucţiuni poate prezenta risc de leziune 

personală. 

22. Adresaţi-vă unui expert pentru repararea aparatului 

- Acest aparat electric este construit în concordanţă cu regulile de 

siguranţă valide. Repararea aparatelor electrice trebuie făcută numai de 

către experţi, altfel ele pot reprezenta pericol considerabil pentru utilizator. 

 

INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ SPECIALE 

 

ATENŢIE! Pentru a evita leziunile personale grave, înainte de folosirea 

aparatului citiţi cu atenţie şi familiarizaţi-vă cu capitolele Pornire şi 

Lubrifiere. 

1. Nu utilizaţi pânze de ferăstrău deteriorate sau deformate; 

2. Înlocuiţi inserţia mesei când este uzată; 

3. Folosiţi numai pânzele de ferăstrău omologate.La schimbarea pânzei de 

ferăstrău aveţi grijă ca grosimea canalului de tăiere al pânzelor de ferăstrău 

să nu fie mai mică şi grosimea corpului pânzei de ferăstrău să nu fie mai 

mare decât grosimea cuţitului de despicat; 

4. Aveţi grijă ca pânza de ferăstrău selectată să fie adecvată pentru materialul 

care urmează a fi tăiat; 

5. Purtaţi echipament de protecţie personală adecvat atunci când este 

necesar, acesta poate include 

- dispozitive de protecţie pentru urechi pentru a reduce riscul de pierdere a 

auzului; 

- dispozitiv de protecţie respiratorie pentru a reduce riscul de inhalare a 

prafului nociv, 

- purtaţi mănuşi atunci când manipulaţi pânzele de ferăstrău şi materialul 

brut. Pânzele de ferăstrău trebuie transportate într-un suport atunci când este 

posibil; 
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6. Conectaţi ferăstraiele circulare la un dispozitiv de colectare a prafului atunci 

când tăiaţi lemn. Operatorul va fi informat în privinţa factorilor care 

influenţează expunerea la praf, ca de exemplu tipul materialului de 

prelucrat şi în privinţa importanţei extragerii locale (prin captare sau de la 

sursă) şi reglării adecvate a hotelor/şicanelor/jgheaburilor; 

7. Nu utilizaţi pânze deteriorate 

8. Când nu se utilizeză, tija sau blocul de împingere trebuie depozitate 

întotdeauna împreună cu ferăstrăul. 

9. Trebuie raportate defectele maşinii, inclusiv apărătorile, imediat ce sunt 

depistate. 

10. Utilizaţi tije împingătoare sau blocuri împingătoare pentru a alimenta piesa 

de prelucrat prin pânza ferăstrăului; 

11. Fălţuirea sau rindeluirea trebuie executate numai având o apărătoare 

adecvată, cum ar fi o apărătoare tunel, montată deasupra mesei 

ferăstrăului; 

12. Ferăstraiele nu se vor utiliza pentru dăltuire (rindeluire întreruptă); 

13. Utilizaţi numai pânze de ferăstrău pentru care viteza maximă posibilă nu 

este mai mică decât viteza maximă a axului sculei şi a materialului de tăiat;  

14. Când transportaţi maşina, utilizaţi numai dispozitive de transport şi nu 

utilizaţi niciodată apărători pentru manipulare sau transport; 

15. În timpul transportului, partea superioară a pânzei de ferăstrău trebuie 

acoperită, de exemplu cu apărătoarea; 

16. Reglarea penei de despicare trebuie să fie verificată de fiecare dată după 

schimbarea pânzei. Reglaţi pana de despicare astfel încât spaţiul dintre 

pânză şi pana de despicare să fie egal cu 3 - 5 mm. 

17. Împingeţi întotdeauna piesa de prelucrat spre capătul penei de despicare 

când executaţi tăierea. 

18. Reglaţi corect şi utilizaţi apărătoarea superioară a pânzei de ferăstrău. 

 

AVERTISMENT 

Anumite prafuri generate în operaţiile de şlefuire,tăiere, găurire şi alte activităţi 

din construcţii conţin produse chimice ce pot fi cancerigene sau pot provoca 

malformaţii congenitale sau probleme de fertilitate.  

Iată câteva exemple de astfel de produse chimice: 

- plumbul, în vopselele cu plumb, 

- cristalele de siliciu ce se găsesc în anumite cimenturi, cărămizi şi alte 

produse de zidărie,  

- arsenicul şi cromul care se găseşte în lemnul tratat chimic. 

Riscurile legate de aceste produse variază în funcţie de frecvenţa timpului de 

lucru respectiv. Pentru a reduce expunerea la aceste substanţe chimice, lucraţi 

într-un mediu bine aerisit, cu material de protecţie omologat, cum ar fi măşti 

antipraf concepute special pentru a filtra particulele microscopice. 
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SCOPUL UTILIZÃRII 

 

Echipamentul este destinat utilizării staţionare pentru executarea operaţiunilor 

de tăiere în linie dreaptă precum secţionarea transversală, spintecarea, 

îmbinarea de colţ, faţetarea şi tăierea multiplă.Acest fierăstrău masă este 

proiectat pentru a tăia numai lemn şi produse pe bază de lemn.Echipamentul 

poate fi folosit cu sau fără mesele de extensie şi suportul cu picioare. 

 

DATE TECHNICE 

 

Ferăstrău de masă Referinţe: TS200/600B 

Tensiune nominală 230 V ~ 50 Hz 

Putere 600W 

Diameterul pânzei Φ 200 mm x 2,4mm x Φ 16mm 

Dimensiunea mesei 500 x 335 mm 

Viteză fără încărcătură 2950 minˉ¹ 

Adâncimea maximă de tăiere  45 mm (90°) 

Adâncimea maximă de tăiere 27 mm (45°) 

Presiune acustică (Lp) 89,2 dB(A)     K=3,0 dB(A) 

Presiune acustică (Lw) 102,2 dB(A)    K=3,0 dB(A) 

Materialul de prelucrat    Lemn 

Greutate 9,5 kg 

 

 

Informaţie privind zgomotul/vibraţiile 

Valorile măsurate au fost determinate conform EN 61029. 

Purtaţi aparat de protecţie auditivă! 

 

Valorile totale ale vibraţiilor (suma vectorială a trei direcţii) a fost determinată 

conform EN61029: 

Nivelul vibraţiilor specificat în prezentele instrucţiuni a fost măsurat conform 

unei proceduri de măsurare standardizate în EN 61029 şi poate fi utilizat la 

compararea diferitelor scule electrice. 

El poate fi folosit şi pentru evaluarea provizorie a solicitării vibratorii. 

Nivelul specificat al vibraţiilor se referă la cele mai frecvente utilizări ale sculei 

electrice. În eventualitatea în care scula electrică este utilizată pentru alte 

aplicaţii, împreună cu alte accesorii decât cele indicate sau nu beneficiază de 

o întreţinere satisfăcătoare, nivelul vibraţiilor se poate abate de la valoarea 

specificată. Aceasta poate amplifica considerabil solicitarea vibratorie de-a 

lungul întregului interval de lucru. 



Traducere a instrucţiunilor originale 

 

Pentru o evaluare exactă a solicitării vibratorii ar trebui luate în calcul şi 

intervalele de timp în care scula electrică este deconectată sau funcţionează, 

dar nu este utilizată efectiv. Această metodă de calcul ar putea duce la 

reducerea considerabilă a valorii solicitării vibratorii pe întreg intervalul de 

lucru. 

Stabiliţi măsuri de siguranţă suplimentare pentru protejarea utilizatorului 

împotriva efectului vibraţiilor, ca de exemplu: întreţinerea sculei electrice şi a 

accesoriilor, menţinerea căldurii mâinilor, organizarea proceselor de muncă. 

 

IDENTIFICAREA  PĂRŢILOR COMPONENTE 

 

 

Fig. 1 

 

1. Masa 

ferăstrăului 

2. Apărătoarea 

pânzei ferăstrăului 

3. Tijă 

împingătoare 

4. Pânza 

ferăstrăului 

5. Pană de 

despicare 

6. Inserţia mesei     7. Opritor paralel 8. Motor 

9.  Cross 

stop   

10. Stativ       11. Întrerupător 

Pornire/Oprire  

12. Buton cu cap 

stelat al opritorului 

paralel 

13. Scară 

pentru fixare 

unghiulară 

14. Buton cu cap 

stelat al fixării 

înălţimii 

15. Şurub al 

apărătorii pânzei 

ferăstrăului 

16．Powercord 

and plug 

17. Cheie 18. Cheie   
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DEZAMBALARE 

 

Acest produs este dotat cu următoarele accesorii: 

_ Opritor paralel   1 buc 

_ Împingător    1 buc 

_ Cheie de piuliţe   2 buc 

_ Opritor transversal  1 buc 

_ Şurub şi piuliţă  2 buc 

Dezambalaţi maşina cu atenţie, verificaţi să fie prezente toate piesele şi 

îndepărtaţi materialul de ambalare. 

 

ASAMBLARE 

 

Montarea opritorului paralel (Fig. 2/3) 

1. Fixaţi opritorul paralel (7) şi batiul pernei (a) de masă cu ajutorul 

butoanelor cu cap stelat (12). 

2. Strângeţi cele două butoane cu cap stelat. 

 

    Fig. 2         Fig. 3 

 

FIXAREA MAŞINII PE BANCUL DE LUCRU  

Scula este furnizată cu două şuruburi pentru fixarea acesteia pe un banc de 

lucru: 

1. Amplasaţi cele două orificii ale sculei (A & B fig 1.) în faţa orificiilor de 

pe bancul de lucru pe care doriţi să montaţi scula.（Fig.1） 

2. Introduceţi şuruburile prin orificiile din sculă şi bancul de lucru.Strângeţi 

cu piuliţa. 

 

REGLAREA SCULEI 

 

Reglarea opritorului paralel (Fig. 4/5) 

1. Opritorul paralel (7) trebuie să fie utilizat când executaţi tăieri longitudinale 

în piese de prelucrat din lemn. 
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2. Opritorul paralel (7) furnizat cu ferăstrăul circular de banc are două faţete 

de ghidare diferite. Pentru material cu grosime mare trebuie să utilizaţi 

opritorul paralel (7) după cum este indicat în Fig. 4; pentru material cu 

grosime mică trebuie să utilizaţi opritorul paralel (7) după cum este indicat 

în Fig. 5. 

3. Pentru schimbarea înălţimii opritorului, desfaceţi cele două butoane cu cap 

stelat (12) şi trageţi opritorul paralel (7) în afara şinei de deplasare (a). 

4. Întoarceţi opritorul paralel (7) la 180° spre stânga sau spre dreapta, în 

funcţie de înălţimea necesară a opritorului şi introduceţi-l înapoi pe şina de 

deplasare (a). 

5. Pentru schimbarea lăţimii de tăiere, deplasaţi opritorul paralel (7) spre 

partea dreaptă sau stângă a mesei ferăstrăului (1). 

6. Opritorul paralel (7) poate fi reglat la dimensiunea necesară cu ajutorul 

riglei (b) încorporate în masa ferăstrăului (1). 

7. Când reglarea opritorului paralel (7) este finalizată, strângeţi la loc cele 

două butoane cu cap stelat.  

   

    Fig. 4         Fig. 5 

 

Reglarea unghiului (Fig. 6/7) 

1. Desfaceţi butonul (14). 

2. Puteţi regla acum pânza (4) la unghiul necesar (vezi scala (13)) prin 

deplasarea celor două butoane (14). 

3. Strângeţi la loc butonul (14). 

Notă: Când butonul (14) este la capătul îndepărtat din stânga scalei (13), 

scala (13) indică 0°şi pânza este la 90° faţă de masa ferăstrăului. 

 Când butonul (14) este la capătul îndepărtat din dreapta scalei (13), 

scala (13) indică 45°şi pânza este la 45° faţă de masa ferăstrăului. 
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    Fig. 6         Fig. 7 

 

OPERAŢII DE TĂIERE CU FERĂSTRĂUL 

 

AVERTIZARE 

 

Pentru siguranţa dumneavoastră, introduceţi ştecherul în priză când s-au 

terminat toate etapele de asamblare şi s-au citit şi s-au înţeles instrucţiunile de 

utilizare. 

 

• Când instalaţi maşina, asiguraţi-vă că există spaţiu suficient, astfel încât să o 

puteţi utiliza în siguranţă şi fără impedimente. 

• Verificaţi ca sursa de alimentare utilizată şi priza să fie compatibile cu 

ferăstrăul dumneavoastră circular de banc. Vă rugăm să comparaţi 

specificaţiile alimentării cu energie electrică cu specificaţiile motorului. 

• OPRIŢI întotdeauna maşina înainte de scoaterea ştecherului din priză! 

• Verificaţi întotdeauna ca apărătoarea pânzei să acopere pânza de ferăstrău 

într-o măsură suficientă. 

 

După pornirea ferăstrăului, aşteptaţi ca pânza să atingă viteza maximă de 

rotaţie înainte de a începe tăierea. Asiguraţi piesele lungi de prelucrat 

împotriva căderii la sfârşitul tăierii (de ex. cu un suport etc.). Fiţi extrem 

de atent când începeţi tăierea!  

Avertizare! Din motive de siguranţă, vă recomandăm limitele 

dimensiunilor pieselor de prelucrat după cum urmează: 

Dimensiune minimă a piesei de prelucrat: 5x5 cm 

Dimensiune maximă a piesei de prelucrat: 100x100 cm 

 

Întrerupător pornit/oprit  

1. Ferăstrăul se poate porni prin apăsare pe butonul verde. 

2. Trebuie să apăsaţi pe butonul roşu pentru a opri ferăstrăul. 
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Tăierea în lungime (Fig. 8 a&b) 

1. Reglaţi opritorul paralel (7) la lăţimea piesei de prelucrat necesare. 

2. Pentru lăţimea mai mică a piesei de prelucrat ca în fig. 8a: Staţi pe partea 

stângă a ferăstrăului circular de banc şi avansaţi în piesa de prelucrat cu 

ambele mâini. Utilizaţi întotdeauna tija împingătoare (3) în zona pânzei (4).  

Pentru lăţimea mai mare a piesei de prelucrat ca în fig. 8b: Staţi pe partea 

dreaptă a ferăstrăului circular de banc, ţineţi piesa de prelucrat în poziţia 

“A” cu ambele mâini şi ghidată de opritorul paralel (7), apoi împingeţi piesa 

de prelucrat prin pânza de ferăstrău. 

3. Împingeţi întotdeauna piesa de prelucrat spre capătul penei de despicare 

(5). 

  

    Fig. 8a       Fig. 8b 

 

 Atenţie! La piesele scurte, utilizaţi tija împingătoare de la început. 

Atenţie! Menţineţi o distanţă mare de siguranţă faţă de pânză.   

 

Tăierea transversală (Fig. 9)  

Acum trebuie montat opritorul transversal (9) pe opritorul paralel (7).  

Notă: Pentru procedee de operare, consultaţi “Tăierea în lungime”. 

În plus, dacă doriţi să reglaţi pânza înclinată mai mult, procedaţi conform Fig. 6 

şi Fig.7.   

 

Fig. 9 

Atenţie! Ţineţi bine piesa de prelucrat, nu tăiaţi niciodată o piesă liberă. 
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Avertizare! 

Nu amplasaţi tija împingătoare la spatele piesei de prelucrat. Poate apare 

un recul dacă tija împingătoare prinde piesa de prelucrat, iar pânza de 

ferăstrău este prinsă în tăietura îngustă. Acest lucru poate provoca 

vătămări corporale grave. 

 

INTRETINERE 

 

Atenţie: Scoateţi ştecherul din priză înainte de a efectua orice reglare, 

reparaţie sau operaţie de întreţinere. 

 

Repararea sculei trebuie făcută numai de un tehnician autorizat. 

Repararea sau întreţinerea făcute de personal neautorizat poate conduce la 

risc de vătămare.  

 

La repararea unei scule folosiţi numai piese de schimb identice. 

 

Atenţie: Dacă una dintre aceste piese: apărătoarea pânzei / pânza de 

ferăstrău / plăcuţa de banc se deteriorează, o puteţi înlocui 

dumneavoastră. 

 

Înlocuirea apărătorii pânzei de ferăstrău (Fig. 10) 

1. Desfaceţi şurubul (15) şi îndepărtaţi apărătoarea pânzei de ferăstrău (2). 

2. Instalaţi o nouă apărătoare de pânză de ferăstrău şi introduceţi şurubul 

(15) prin orificiul din apărătoarea pânzei de ferăstrău (2) şi pana de 

despicare (5) şi fixaţi-l cu piuliţa. 

 

Înlocuirea plăcuţei de banc (Fig. 10) 

1. Îndepărtaţi cele 6 şuruburi (23). 

2. Îndepărtaţi apărătoarea pânzei de ferăstrău (2). 

3. Scoateţi plăcuţa de banc uzată (6). 

4. Fixaţi o nouă plăcuţă de banc în ordine inversă. 
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Fig. 10 

 

Înlocuirea pânzei de ferăstrău (Fig. 11/12) 

1. Deşurubaţi şuruburile de fixare (20) şi scoateţi capacul coşului pentru 

aşchii (19). 

2. Desfaceţi piuliţa (21) cu o cheie inelară (18) şi o cheie-furcă (17) de pe 

axul ferăstrăului pentru a aplica contra-presiune. 

3. Atenţie! Rotiţi piuliţa în direcţia de rotaţie a pânzei de ferăstrău (4). 

4. Scoateţi flanşa exterioară (22) şi scoateţi pânza veche de ferăstrău (4) de 

pe flanşa interioară prin înclinarea pânzei de ferăstrău la un unghi. 

5. Curăţaţi flanşa de montare. 

6. Fixaţi noua pânză de ferăstrău în ordine inversă. 

 

    Fig.11         Fig.12 

 

Atenţie!  Reţineţi direcţia rotaţiei (vezi săgeata pe pânza de ferăstrău). 

Asiguraţi-vă că direcţia săgeţii de pe pânza de ferăstrău coincide cu direcţia de 

tăiere. 

 

Atenţie! Reglarea penei de despicare trebuie să fie verificată de fiecare 

dată după schimbarea pânzei. 
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Reglarea penei de despicare (Fig. 10/13/14) 

1. Îndepărtaţi apărătoarea pânzei de ferăstrău (2). 

2. Scoateţi plăcuţa de banc (6). 

3. Desfaceţi cele două şuruburi cu cap hexagonal (24). 

4. Reglaţi pana de despicare (5) astfel încât spaţiul dintre pânza (4) şi pana 

de despicare (5) să fie egal cu 3 - 5 mm (vezi Fig. 14). 

5. Pana de despicare (5) trebuie să fie aliniată cu pânza (4) în direcţie 

longitudinală. 

6. Strângeţi din nou cele 6 şuruburi (24). 

7. Reinstalaţi  plăcuţa de banc şi apărătoarea pânzei. 

 

  

    Fig. 13         Fig. 14 

 

Îndepărtarea rumeguşului 

1. Deşurubaţi şuruburile de fixare (20) şi scoateţi capacul coşului pentru 

aşchii (19). (vezi Fig. 11) 

2. Curăţaţi coşul de rumeguş. 

 

Atenţie! Când se deteriorează cablul, nu-l utilizaţi şi apelaţi la o persoană 

calificată pentru a-l înlocui imediat, pentru a evita orice pericol! 

 

Îngrijire şi curăţare 

Curăţaţi carcasa cu o cârpă umedă – nu folosiţi solvenţi! Uscaţi apoi foarte 

bine. 
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DEPOZITARE 

 

Păstraţi maşina, instrucţiunile de utilizare şi, unde este necesar, accesoriile în 

ambalajul lor original. În acest fel aveţi permanent la îndemână toate 

informaţiile şi piesele. 

Ambalaţi dispozitivul bine sau folosiţi ambalajul original pentru a evita 

deteriorarea la transport. 

Păstraţi întotdeauna maşina într-un loc uscat. 

 

ELIMINARE 

Nu aruncaţi sculele electrice în gunoiul menajer! Conform 

Directivei Europene 2012/19/EU privind maşinile şi aparatele 

electrice şi electronice uzate şi transpunerea acesteia în legislaţia 

naţională, sculele electrice scoase din uz trebuie colectate separat 

şi direcţionate către o staţie de revalorificare ecologică. 
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Declarație de conformitate  
Subsemnatul declară că produsul descris mai jos: 

Ferăstrău circular de masă 

Model : TS200/600B 

Tensiune nominală: 230 V ~ 50 Hz 

Putere nominală: 600 W S2 30min 

Brand: PANZER 

Șarjele nr: 1410 până la 2012 

 

este conform prevederilor următoarelor Directive europene: 

2004/108/CE "Compatibilitate electromagnetică" 

2006/42/CE "Maşini" 

2011/65/CE "ROHS" 

2012/19/EU "DEEE" 

 

Și respectă următoarele standarde: 

EN 61029-1:2009+A11:2010 

EN 61029-2-1: 2012 

EN 55014-1:2006 +A1 :2009 +A2 :2011 

EN 55014-2:1997 +A1:2001 +A2:2008 

EN 61000-3-2:2006 +A1 :2009 +A2 :2009 

EN 61000-3-3:2008 

 

 

Importatorul: SC DEDEMAN SRL, TOLSTOI STR, NO. 8, 600093, BACAU, 

ROMANIA 

 

Locul si data emiterii: BACAU, 06/10/2014 

 

Fabricat în China 

An de fabricaţie: 2014 

2014 
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CERTIFICAT DE CALITATE ŞI GARANŢIE 

 

1. Denumire produs: __________________________________________ 

2. Tip-model: _______________________________________________ 

3. S/N: ____________________________________________________ 

4. Cumpărător: ______________________________________________ 

5. Adresă, telefon: ___________________________________________ 

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

7. Adresă producător: _________________________________________ 

8. Declaraţie de Conformitate nr: ________________________________ 

9. 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, in cazul achiziţionării de către persoane fizice si utilizării 

pentru uz casnic. 

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

fabricaţie şi de material, in cazul achiziţionării de către persoane juridice. 

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,                                      Cumpărător, 

Semnatura si stampila             Am primit indicaţiile de utilizare, depozitare,      

                                      manipulare, conservare, si transport. 
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 Telefon: 0234 525 525 

Serviciul Suport Clienţi 


