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DESCRIEREA SIMBOLURILOR 

Utilizarea simbolurilor în acest manual are scopul de a atrage atenţia asupra posibilelor 

riscuri. Simbolurile de siguranţă şi explicaţiile care le însoţesc trebuie să fie perfect înţelese. 

Atenţionările în sine nu îndepărtează riscurile şi nu pot înlocui acţiunile corecte pentru 

prevenirea accidentelor.  

 

Acest simbol, marcând un punct de siguranţă, indică un avertisment, o atenţionare sau un 

pericol. Ignorarea acestui avertisment poate avea drept rezultat accidentarea 

dumneavoastră sau a altora. Pentru a limita riscul de rănire, incendiu sau electrocutare, 

urmaţi întotdeauna recomandările indicate. 

 

Înaintea oricărei utilizări, consultaţi secţiunea corespunzătoare din manualul utilizatorului. 

 

Conform standardelor de siguranţă aflate în vigoare. 

 

Clasa de protecţie II: echipamentul are izolaţie dublă şi nu trebuie legată la pământ. 

 

Acest simbol arată necesitatea purtării ochelarilor de protecţie, apărătorilor de ureche şi a 

măştii contra prafului în timpul folosirii acestui produs.  

 

 

 

Reciclaţi materialele care nu sunt necesare în locul eliminării acestora. Toate 

dispozitivele şi ambalajele trebuie separate şi înmânate unui centru de 

reciclare regionale, pentru a fi procesate într-un mod ecologic. 
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REGULI GENERALE DE SIGURANŢĂ 

 

1. Păstraţi curată zona de lucru  

- Suprafeţele şi bancurile dezordonate pot provoca accidente. 

2. Atenţie la mediul în care lucraţi  

- Nu expuneţi maşinile electrice la ploaie. 

- Nu folosiţi maşinile în locuri umede. 

- Asiguraţi iluminarea corespunzătoare a zonei de lucru.  

- Nu folosiţi maşinile în prezenţa fluidelor sau gazelor flamabile. 

3. Prevenirea electrocutării 

- Evitaţi atingerea suprafeţelor împământate (de exemplu: ţevi, radiatoare, maşini de 

gătit, frigidere).   

4. Îndepărtaţi alte persoane 

- Nu lăsaţi persoanelor care nu lucrează la maşină, şi mai ales copiii, să atingă maşina 

sau cablul de alimentare şi îndepărtaţi-i de zona de lucru. 

5. Depozitarea maşinilor nefolosite  

- Când nu sunt folosite, maşinile trebuie depozitate încuiat într-un loc uscat, unde copiii 

nu pot avea acces. 

6. Nu supraîncărcaţi maşina  

- Acesta va lucra mai bine şi mai sigur respectând parametrii de lucru proiectaţi. 

7. Folosiţi scula potrivită 

- Nu forţaţi maşini mici, pentru realizarea lucrărilor ce necesită scule mai puternice. 

- Nu folosiţi maşinile în scopuri pentru care nu au fost destinate; de exemplu nu folosiţi 

un ferăstrău circular pentru a taie crengi de lemn sau cioturi. 

8. Îmbrăcaţi-vă adecvat 

- Nu purtaţi haine largi sau bijuterii, acestea pot fi prinse de părţile în mişcare.  

- Pentru lucrul în exterior este recomandată folosirea încălţămintei antiderapante. 

- Părul lung trebuie legat strâns. 

9. Folosiţi echipament de protecţie 

- Folosiţi ochelari de protecţie. 

- Folosiţi mască de praf, dacă este cazul. 

10.  Conectaţi echipamentul de aspirare a prafului 

- Dacă maşina poate fi conectată la echipamentului de aspirare şi colectare a prafului, 

asiguraţi-vă că acestea sunt conectate şi folosite corect. 

11.  Nu trageţi de cablul de alimentare 

- Nu trageţi brusc de cablu pentru a o scoate din priză.Feriţi cablul de surse de căldură, 

de produse petroliere şi de contactul cu muchii ascuţite. 

12.  Fixaţi ferm piesele prelucrate 

- Dacă e posibil folosiţi menghină sau dispozitive de strângere. Este mai siguri decât 

folosirea mâinilor pentru susţinerea acestora.    

13.  Atentie la pozitia corpului 

- Poziţia corpului trebuie păstrată comodă şi stabilă pe toată durata lucrului. 

14.  Îngrijiţi maşinile 

- Pentru menţinerea performanţelor şi prevenirea accidentelor, asiguraţi permanent scule 
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aşchietoare ascuţite. 

- Urmaţi instrucţiunile de lubrifiere şi schimbarea accesoriilor. 

- Verificaţi periodic cablurile de alimentare şi dacă sunt deteriorate, trebuie reparate la o 

unitate de service autorizată.  

- Verificaţi periodic prelungitoarele şi schimbaţi-le dacă sunt deteriorate.  

- Menţineţi mâinile uscate şi curate fără urme de ulei sau vaselină. 

15.  Deconectaţi maşinile de la reţeaua electrică     

- Dacă nu sunt folosite, înainte de reparaţie sau înaintea schimbării accesoriilor, ca lame, 

burghie şi cuţite, deconectaţi maşinile de la reţeaua electrică.  

16.  Îndepărtaţi cheile de reglare  

- Faceţi o obişnuinţă din verificarea îndepărtării cheilor de reglare din maşină înainte de a 

porni maşina.  

17.  Evitaţi acţionarea accidentală a maşinii   

- Înainte de cuplarea ştecherului în priză, asiguraţi-vă că întrerupătorul nu este 

acţionat    

18.  Folosiţi prelungitoare pentru exterior 

- Când maşina este folosită în exterior, folosiţi numai prelungitoare proiectate pentru 

acest scop şi marcate corespunzător.   

19.  Fiţi atenţi în permanenţă  

- Gândiţi ceea ce faceţi, nu acţionaţi maşina când sunteţi obosiţi. 

20.  Verificaţi piesele defecte  

- Înainte de utilizarea în continuare a maşinii, aceasta trebuie verificată, pentru a 

determina dacă va funcţiona în mod corespunzător şi va îndeplini funcţia pentru care a 

fost proiectată.  

-  Verificaţi alinierea părţilor mobile, starea unitară a ansamblului şi orice alte elemente ce 

pot afecta funcţionarea corectă.  

- Un dispozitiv de protecţie sau o altă piesă defectă trebuie reparată în mod 

corespunzător sau schimbată la un centru de service autorizat, în afară de cazul în care 

nu este altfel indicat în acest manual.  

- Întrerupătoarele defecte trebuie înlocuite de un centru de service autorizat.  

- Nu folosiţi maşina dacă întrerupătorul de alimentare nu acţionează pornit/oprit. 

21.  Atenţie 

- Folosirea altor accesorii sau dispozitive în afara celor recomandate în acest manual 

implică riscul de accidentare a operatorului. 

22.  Maşina trebuie reparată de personal calificat 

- Această maşină electrică corespunde regulilor de siguranţă relevante. Reparaţiile 

trebuie efectuate numai de personal calificat, folosind piese de schimb originale, în caz 

contrar aceasta va constitui un risc considerabil utilizatorului.     

 

INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ PENTRU FERĂSTRĂU UNGHIULAR 

1. Nu utilizaţi pânze de ferăstrău deformate sau deteriorate. 

2. Înlocuiţi garnitura mesei în caz de uzare. 

3. Utilizaţi numai pânzele de ferăstrău recomandate de producător  

4. Nu utilizaţi pânze confecţionate din oţel rapid 
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5. Purtaţi echipament de protecţie adecvat atunci când este necesar, care să cuprindă: 

a. antifoane pentru reducerea riscului de pierdere a auzului 

b. ochelari de protecţie: în timpul utilizării utilajului, diverse particule pot fi proiectate în 

ochii dvs. şi pot cauza orbirea permanentă. 

c. protecţie respiratorie pentru a reduce riscul de inhalare a prafului dăunător. 

d. mănuşi pentru manipularea pânzelor de ferăstrău (pânzele trebuie transportate 

într-un suport de fiecare dată când este necesar) şi a materialelor dure 

6.  Alegeţi pânzele de ferăstrău în funcţie de materialul ce urmează să fie tăiat. 

7. Nu utilizaţi ferăstrăul pentru a tăia alte materiale decât cele recomandate de 

producător. 

8. Pentru ridicare și transportare utilizați numai mânerul de transport și nu utilizați 

apărătorile pentru a ridica ori transporta scula. 

9. Nu utilizaţi ferăstrăul fără să il aduceţi în poziţie de lucru, în bună stare de funcţionare  

10. Menţineţi zona de podea din jurul maşinii bine întreţinută şi fără materiale desprinse, 

de exemplu şpan şi aşchii. 

11. Asigurați-vă că viteza marcată pe pânza ferăstrăului este cel puțin egală cu viteza 

marcată pe ferăstrău; 

12. Asiguraţi-vă că toate distanţierele şi inelele utilizate sunt conforme cu destinaţia, 

potrivit specificaţiilor producătorului.. 

13. Nu îndepărtaţi nicio aşchie sau orice altă parte a piesei de prelucrat din aria de tăiere 

atât timp cât maşina este în funcţiune, iar capul ferăstrăului nu este în poziţie de repaus. 

14. Pentru a executa tăieri corecte și în siguranță: 

- întotdeauna fixați piesele de lucru de masa ferăstrăului, 

- înaintea fiecărei tăieri, asigurați-vă că mașina este stabilă, 

-  fixați mașina de un banc de lucru sau de o altă suprafață similară, 

- dacă este nevoie, sprijiniți piesele lungi cu suporturi adiționale adecvate; 

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 tipului 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. 

 

REGULI DE SIGURANŢĂ ÎN UTILIZARE 

1. Atunci când utilajul este în funcţiune, ţineţi mâinile departe de zona de tăiere. 

2. Lama nu se opreşte imediat ce maşina este decuplată.  
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3. Nu încercaţi să opriţi lama prin apăsarea laterală a discului. 

4. În cursul ridicării şi transportului, ferăstrăul trebuie să fie în permanenţă în poziţia de 

depozitare.  

5. Nu tăiaţi şuruburi sau cuie. Examinaţi piesa de prelucrat pentru a vedea dacă prezintă 

cuie şi şuruburi. 

6. În timpul utilizării, ţineţi cordonul de alimentare departe de aria de tăiere. Poziţionaţi 

cordonul întotdeauna în aşa fel încât să nu fie prins în piesa de prelucrat în timpul 

funcţionării ferăstrăului.. 

7. Asiguraţi-vă că braţul este bine fixat în timpul teşirii  

8. Asiguraţi iluminare generală sau localizată adecvată 

9. Pentru evitarea rănilor în urma pornirii accidentale, asigurați-vă că întrerupătorul este 

poziționat pe OFF (OPRIT) și că ștecherul este deconectat de la sursa de alimentare înainte 

de a înlocui lama. 

10. Fiţi foarte atenţi atunci când tăiaţi piese mari sau foarte mici, care sunt dificil de 

manevrat. 

a. Utilizaţi suporturi auxiliare (masă, suporturi) pentru piese lungi care pot cădea de 

pe masă atunci când nu sunt susţinute 

b. Nu utilizaţi niciodată acest ferăstrău pentru a tăia piese atât de mici încât nu pot fi 

ţinute manual în siguranţă dacă plasaţi degetul arătător pe muchia exterioară. 

c. Atunci când tăiaţi piese cu profiluri variate, lucraţi în aşa fel încât materialul să nu 

poată să alunece şi să se blocheze în timpul operaţiunii de tăiere.  

d. Piesele rotunde, precum bare sau tuburi, trebuie ţinute ferm, în caz contrar ele 

putându-se roti, existând astfel pericolul ca discul să se înţepenească. Imobilizaţi 

întotdeauna piesele într-un dispozitiv corespunzător. 

11. Există încă pericole reziduale atunci când dispozitivul este utilizat în conformitate cu 

instrucţiunile şi cu respectarea tuturor regulamentelor de siguranţă 

a. Atingerea pânzei de ferăstrău în partea neacoperită 

b. Întinderea mâinii în pânza de ferăstrău aflată în funcţiune 

c. Recul din piesele de prelucrat şi părţile acestora 

d. Ruperea pânzei de ferăstrău 

e. Particule proiectate din părţile de carbură de litiu defecte ale pânzei de ferăstrău 

f. Deteriorarea auzului cauzată de portul unor antifoane necorespunzătoare 

g. Emisii nocive de rumeguş cauzate de utilizarea în spaţii închise. 

12. Nu faceţi ajustări în timpul folosirii ferăstrăului. Realizaţi ajustările fără alimentare 

înainte de punerea în funcţiune a ferăstrăului. 
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SPECIFICAŢII TEHNICE 

 

Tensiunea 220-240 V~, 50 Hz 

Motor  S1 1200W; S6 25% 1500W  

Turaţie la mers în gol 5000 /min 

Dimensiune pânză Ø210mm x 2,6 mm x Ø 30mm  

Capacitate de tăiere oblică -45
0
~ 0

0
 ~ 45

0
 

Nivel de presiune acustică 99,6 dB(A)  K=3 dB(A) 

Nivel de putere acustică 112,6 dB(A)  K=3 dB(A) 

Nivel de vibraţii 4,51 m/s
2 

K=1,5 m/s
2
 

Clasă de izolaţie Izolaţie dublă  

Greutate 7KG 

Dimensiunea minimă a piesei prelucrate 10x10mm 

 

Capacitate maximă de tăiere 

Tăiere 

unghiulară 

Teşire Lăţime max. de 

tăiere 

Adâncime max. 

de tăiere 

0
0
 90

0 
120mm 60mm 

45
0
 90

0 
80mm 60mm 

0
0
 45

0
 120mm 30mm 

45
0
 45

0
 80mm 30mm 

 

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 EN 

61029: 

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. 

 

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. 
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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. 

 

IDENTIFICARE PIESE 

 

 

 

1. Întrerupător ON/OFF (pornit/oprit)  10. Șurub de blocare pentru menghină  

2. Manetă de eliberare  11. Suport piesă de prelucrat  

3. Apărătoare pânză mobilă  12. Șuruburi de fixare pentru suporturile 

piesei prelucrate  

4. Masă rotativă  13. Șurub de blocare pentru unghi de 
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înclinare  

5. Șurub de blocare pentru masă rotativă  14. Dispozitiv de blocare pentru transport 

6. Buton clemă  15. Buton de blocare pânză ferăstrău  

7. Ajustor de înălțime pentru dispozitiv de 

prindere  

16. Clemă de prindere a sacului colector  

8. Sac de colectare praf  20. Buton de blocare ax 

9. Mâner  21. Mâner de transport 

 

DEZAMBALAREA 

1. Îndepărtaţi toate piesele nefixate 

din carton. 

2. Îndepărtaţi materialele de 

ambalare din jurul ferăstrăului. 

3. Apucând de mânerul de 

transport (17), ridicaţi cu grijă 

ferăstrăul din carton şi plasaţi-l 

pe o suprafaţă de lucru plană.. 

4. Ferăstrăul a fost expediat cu 

braţul în poziţie inferioară. 

Pentru a elibera braţul 

ferăstrăului, împingeţi în jos partea superioară a acestuia, trageți de dispozitivul de 

transportare (14), rotiți-l la 45° și eliberați-l, ridicați ușor brațul ferăstrăului.  

AVERTISMENT: Nu ridicați ferăstrăul ținând de apărători. Utilizați mânerul de transport (17). 

Ridicați ferăstrăul staționar când brațul acestuia este blocat în poziția de jos, ferăstrăul 

este oprit și ștecărul este decuplat de la priză. Nu ridicați ferăstrăul apucând de 

apărătoare sau de mânerul de funcționare (9). 

 

ASAMBLAREA 

Atașarea suporturilor piesei  

·Desfaceți șuruburile de blocare a suporturilor 

piesei (12) rotind în sens invers acelor de 

ceas. 

·Împingeți suporturile piesei (11) în găurile 

prevăzute. 

·Strângeți șuruburile de blocare a suporturilor piesei (12) rotind în sensul acelor de ceas.  

 

Montarea colectorului de praf  

Amplasaţi sacul colector de praf (8) pe duza de 

aspirare.  

Asigurați-vă că acesta (8) este poziționat ferm pe duza 

de aspirare.  

Atașați sacul colector de praf (8) pe duza de aspirare 

cu ajutorul clemei (16).  
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Atașarea unității de prindere  

NOTĂ: În dispozitivul de prindere se află 

două găuri de fixare. Acestea sunt situate 

imediat în spatele apărătorii, în stânga și 

în dreapta bazei.  

Amplasați dispozitivul de prindere în gaura 

de fixare dorită. Strângeți șurubul de blocare 

(10) pentru fixarea dispozitivului de blocare.  

1. Amplasați piesa de prelucrat pe masa 

ferăstrăului, Reglați înălțimea de ajustare a 

dispozitivului de prindere (7) în funcție de 

grosimea piesei. 

3. Coborâți dispozitivul înspre piesă. 

4. Rotiți șurubul dispozitivului de prindere (6) 

de pe acesta până când este strâns și piesa de prelucrat este fixă. 

NOTĂ: Dispozitivul de prelucrat este ajustabil în permanență. 

Dacă este nevoie, sprijiniți piesele lungi cu suporturi adiționale adecvate. 

  

 

Montarea pânzei ferăstrăului  

PERICOL  

Risc de rănire!  

Întotdeauna scoateți ștecărul 

(deconectați produsul de la sursa de 

alimentare) înainte de a începe 

prelucrarea piesei. 

Întotdeauna purtați mănuși de 

protecție când montați și înlocuiți 

pânza ferăstrăului (18).  

· Apăsați maneta de eliberare (2) și 

pliați în sus apărătoarea pânzei (3) 

astfel încât axul motorului este ușor 

de accesat. 

· Instalați discul de suport (19) pe 

axul motorului.  

· Acordați atenție la forma și la poziția discului de suport (19). 

· Poziționați pânza (18) pe discul de suport (19). Asigurați-vă că pânza (18) este așezată 

corect. Asigurați-vă că direcția săgeții de pe pânză (18) se potrivește cu cea de pe carcasă. 

Instalați flanșa (17) pe axul motorului.  

Apăsați butonul de blocare a axului (20) și mențineți-l apăsat până la strângerea corectă a 

șurubului de arbore. 

Rotiți pânza (18) până aceasta este montată corect. Atingeți pânza numai când purtați 

mănuși de protecție.  

20  
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Atașați pânza (18) utilizând șurubul hexagonal. 

Împingeți apărătoarea pânzei mobile (3) înapoi în poziția originală.  

 

Fixarea pe bancul de lucru 

Baza ferăstrăului are găuri în fiecare colț pentru 

a facilita fixarea acestuia pe un banc de lucru 

(figura din dreapta).  

1. Montați ferăstrăul pe un banc drept, orizontal 

sau pe o masă de lucru utilizând șuruburile 

(neincluse) și fixați-l cu ajutorul a 4 șuruburi. 

2. Dacă doriți, puteți monta ferăstrăul pe o placă 

de furnir de 13mm care poate fi apoi fixată de 

suportul lucrării sau poate fi deplasată în alte 

puncte de lucru și reatașată. 

 

ATENŢIE. Asigurați-vă că suprafața pe care este fixat ferăstrăul nu este deformată, 

deoarece suprafețele deformate pot duce la agățare și la tăiere imprecisă. 

 

INSTRUCȚIUNI DE OPERARE 

DECONECTAȚI FERĂSTRĂUL STAȚIONAR ȘI INSPECTAȚI PÂNZA ÎNAINTEA 

FIECĂREI UTILIZĂRI. 

Scoateți ștecherul din priză înainte de a efectua orice reglaj, reparație sau operație de 

întreținere. 

Întotdeauna securizați piesa de prelucrat cu un dispozitiv de prindere sau ceva similar. Nu 

țineți niciodată cu mâna piesa de prelucrat. Asigurați-vă că piesele lungi sunt susținute.  

 

PERICOL  

Risc de rănire! 

Părți ale corpului sau obiecte situate în limita de ajustare pot fi prinse în pânza rotativă! 

Reglați ferăstrăul staționar numai când lama este oprită! 

 

1. Setarea unghiului ferăstrăului  

·Slăbiți șurubul de blocare pentru masa rotativă (5).  

·Pentru a seta unghiul de înclinare, rotiți 

masa rotativă în unghiul necesar cu 

ajutorul mânerului (9). 

·Unghiul de înclinare poate fi setat 

continuu, între -45° și +45°. 

·Strângeți șurubul de blocare (5) pentru 

fixare.  

 

2. Setarea unghiului de înclinare a  

ferăstrăului 

Deșurubați șurubul de prindere pentru unghiul 

Găuri 
pentru 
montare 

Găuri 
pentru 
montare 

Găuri 
pentru 
montare 
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de înclinare (13). 

Înclinați ferăstrăul în unghiul dorit cu ajutorul mânerului (9).  

Strângeți șurubul de prindere (13) pentru blocarea unghiului.  

Unghiul de înclinare poate fi setat continuu, între -45° și +45°. 

 

3. Setarea adâncimii de taiere  

·Șurubul de adâncime (23) poate fi utilizat pentru a 

seta adâncimea de tăiere dorită. 

·Strângeți și slăbiți șurubul pentru a regla adâncimea.  

 

4. Operațiile normale de tăiere   

1). Conectaţi ştecherul la priza de reţea.   

2). Apăsați maneta de eliberare (2) și apăsați în jos 

mânerul (9).   

Întrerupătorul ON/OFF (pornit/oprit) (1) trebuie 

menținut apăsat în timpul tăierii.  

Pânza ferăstrăului trebuie să atingă viteza maximă 

de rotație înainte de a începe decuparea.  

Eliberați întrerupătorul ON/OFF (1) pentru a opri ferăstrăul.  

 

ÎNTREȚINEREA 

Această sculă nu necesită nicio întreținere în afară de a vă asigura că fantele de admisie a 

aerului sunt menținute curate. Dacă este utilizat într-un mediu cu praf, curățați scula cu 

ajutorul unui aer comprimat cu presiune mică.  

Întotdeauna deconectați ștecărul de la priză înainte de a porni orice operațiune de curățare. 

1. Păstrați toate dispozitivele de siguranță, fantele de aer și carcasa motorului curate și 

fără praf pe cât posibil. 

2. Ștergeți echipamentul cu o cârpă curată sau suflați-l cu aer comprimat cu presiune mică. 

3. Vă recomandăm să curățați scula imediat, după fiecare utilizare. 

4. Curățați echipamentul periodic cu o cârpă ușor umezită și detergent slab. Nu utilizaţi 

substanţe de curăţare sau solvenți; acestea ar putea ataca componentele de plastic ale 

sculei. Asigurați-vă că apa nu poate pătrunde în aparat. 

5. În interiorul aparatului nu se află nicio piesă care necesită întreținere suplimentară. 

 

DEPOZITARE 

Nu aruncaţi sculele electrice în gunoiul menajer! Conform Directivei Europene 

2012/19/UE 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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DECLARAŢIE DE CONFORMITATE  

Noi, SC DEDEMAN SRL, cu sediul în Bacău, str. Al.Tolstoi, nr.8, înregistrată la 

Registrul Comerţului sub nr. J04 /2621 /1992, CIF R 2816464, asigurăm, 

garantăm şi declarăm pe propria răspundere, că echipamentul 

FERĂSTRĂU STAȚIONAR 

Tip: 92109B 

Tensiune de alimentare: 220-240V~50Hz 

Putere: S1 1200W; S6 25% 1500W 

Marca: Panzer  

Loturi: 1410 to 2012 

 

corespunde dispoziţiilor din următoarele directive europene: 

2004/108/EC "Compatibilitate electromagnetică" 

2006/42/EC "Maşini" 

2011/65/EC "ROHS" 

2002/96/EC "WEEE" 

 

de asemenea standardelor de mai jos: 

EN 61029-1:2009+A11:2010 

EN 61029-2-9:2009 

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

EN 61000-3-3:2013 

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

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

 

Importatorul: 

SC DEDEMAN SRL, STR TOLSTOI, NR. 8, 600093, BACĂU, ROMÂNIA 

 

Locul si data emiterii: BACAU,17/11/2014 

 

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 


