POLIZOR DE BANC

Manual de instrucţiuni
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sssssssssssssssssSPECIFICAŢIILE
Model
Roti(pietre)
Diametru
Lăţime
Diam. axului
Turaţia în gol
(minˉ¹)
Putere
Lungime totală
Greutate netă

PRODUSULUIssssssssssssssssssssssssss

GB602
6 inch (150mm)
5/8 inch (16mm)
1/2 inch (12.7mm)
2,850 (50Hz)
3,450 (60Hz)
250W
375mm
9.4kg

GB602W

GB801

6 inch (150mm) 6 inch (150mm)
1/4 inch (6.4mm) 5/8 inch (16mm)
1/2 inch (12.7mm) 1/2 inch (12.7mm)
2,850 (50Hz)
3,450 (60Hz)
250W
375mm
9.5kg

8 inch (205mm)
3/4 inch (19mm)
5/8 inch (15.88mm)
2,850 (50Hz)
3,450 (60Hz)
550W
395mm
20.5kg

…………… Căutaţi acest simbol pentru a lua vă precauţii de siguranţă.
Înseamnă atenţie!!

sssssssREGULI PENTRU O FUNCŢIONARE SIGURĂsssssss
Pentru o funcţionare sigură a acestei maşini electrice, este
necesar să citiţi şi să înţelegeţi acest manual de funcţionare şi
toate etichetele de pe maşină. Siguranţa presupune măsură,
vigilenţă şi cunoaşterea modului de funcţionare a maşinii de
rectificat pe banc.

supraîncălzire. Pentru un prelungitor cu o lungime de până la 8
metri este recomandabil o seţiune a firului de minim 1.5mm².
■ INSPECTAŢI PERIODIC PRELUNGITOARELE şi înlocuiţi-le
dacă sunt deteriorate.
■ PURTAŢI HAINE ADECVATE. Nu purtaţi haine uşoare,
bijuterii sau lănţişoare care se pot agăţa în părţile mobile ale
maşinii şi provoca răniri. Când lucraţi în aer liber e bine să
purtaţi încălţări uşoare. Pe cap purtaţi ceva care să vă acopere
tot părul.
■ ÎNTOTDEAUNA PURTAŢI OCHELARI DE PROTECŢIE CU
RAME GROASE. Ochelarii obişnuiţi NU vă oferă protecţie.
■ PROTEJAŢI-VĂ PLĂMÂNII. Purtaţi o mască de faţă anti-praf
dacă suprafaţa de tăiere este prăfoasă.
■ PROTEJAŢI-VĂ URECHILE. Purtaţi tampoane pentru urechi
dacă lucraţi perioade îndelungate.
■ NU SUPRASOLICITAŢI FIRUL. Niciodată să nu trageţi
maşina de fir sau să o smulgeţi din priză.
■ NU VĂ SUIŢI PREA SUS. Întotdeauna să vă menţineţi
echilibrul şi să staţi cu picioarele pe teren stabil.
■ ÎNTREŢINEŢI CU ATENŢIE MAŞINA. Ascuţiţi şi curăţaţi
dispozitivele pentru a le asigura o funcţionare bună şi sigură.
Respectaţi instrucţiunile de lubricare şi schimbare a accesoriilor.
■ NU LĂSAŢI NICIODATĂ MAŞINA NESUPRAVEGHEATĂ.
ÎNCHIDEŢI-O. Deconectaţi toate dispozitivele care nu sunt în
funcţiune, înainte de a le utiliza sau când schimbaţi accesoriile,
roţile etc.
■ EVITAŢI DEMARAREA ACCIDENTALĂ.
■ UTILIZAŢI ACCESORIILE RECOMANDATE. Utilizarea unor
accesorii neadecvate poate provoca răniri.
■ NU utilizaţi roţi de alte dimensiuni decât cele indicate.
NICIODATĂ să nu utilizaţi roţi defecte sau incorecte şi nu
atingeţi NICIODATĂ roata de rectificat sau alte părţi mobile ale
maşinii.
■ NU STAŢI NICIODATĂ PE MAŞINĂ. Se pot produce răniri
grave dacă dispozitivul este ascuţit sau daca roata porneşte din
greşeală.
■ DIRECŢIA DE LUCRU. Cunoaşteţi direcţia de rotaţie a roţii;
NICIODATĂ să nu rectificaţi mai mult de o piesă o dată.

CITIŢI TOATE INSTRUCŢIUNILE
■ CUNOAŞTEŢI-VĂ MAŞINA. Citiţi cu atenţie manualul de
funcţionare. Învăţaţi toate aplicaţiile şi limitele, precum şi
posibilele pericole specifice acestei maşini.
■ PROTEJAŢI-VĂ DE ELECTROCUTARE, evitând contactul
corporal cu suprafeţele ce au legătură la pământ. De exemplu:
conducte, radiatoare, închiderile refrigeratorului.
■ PĂSTRAŢI APARATORILE LA LOCUL LOR şi în stare de
funcţionare. Nu porniţi maşina niciodată fără să fi pus în
funcţiune vreo piedică. Verificaţi funcţionalitatea fiecărei
apărători înainte de fiecare punere în funcţiune.
■ ÎNDEPĂRTAŢI CHEILE ŞI BUTOANELE DE REGLAJ.
Formaţi-vă un obicei din a verifica dacă cheile şi butoanele de
reglaj au fost îndepărtate înainte de a demara maşina.
■ PĂSTRAŢI CURĂŢENIA ÎN ZONA DE LUCRU. Zonele şi
bancurile de lucru aglomerate invită la accidente.
■ EVITAŢI MEDIILE PERICULOASE. Nu utilizaţi maşini
electrice în proximitatea benzinei sau a altor lichide inflamabile,
în locuri umede sau ude şi nu le expuneţi ploii. Menţineţi zona
de lucru bine luminată.
■ ŢINEŢI COPIII ŞI VIZITATORII DEPARTE. Toţi vizitatorii
trebuie să poarte ochelari de protecţie şi să păstreze distanţa
faţă de zona de lucru.
■ PROTEJAŢI COPIII ÎN ATELIERUL DV., utilizând lacăte,
butoane complicate sau îndepărtând butoanele de demarare.
■ NU FORŢAŢI MAŞINA. Aceasta va funcţiona mai bine şi mai
sigur la viteza pentru care a fost concepută.
■ UTILIZAŢI MAŞINA SAU DISPOZITIVUL ADECVAT. Nu
forţaţi maşina sau dispozitivul pentru a realiza o lucrare
necorespunzătoare destinaţiei sale.
■ UTILIZAŢI UN PRELUNGITOR ADECVAT. Asiguraţi-vă că
prelungitorul se află în bună stare. Când utilizaţi un prelungitor,
vedeţi să fie îndeajuns de greu încât să poată suporta curentul
necesar maşinii dv. Un prelungitor subdimensionat va provoca o
cădere a tensiunii ce va antrena pierdere de energie şi
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spărturi şi, înainte de a o utiliza, verificaţi-o dacă funcţionează
normal.
■ REGLAŢI distanţa dintre roată şi suportul pentru fasonare
astfel încât să se menţină o separare de până la 1,6mm
deoarece diametrul roţii se micşorează cu timpul, datorită
utilizării. Valoarea separării indicată pe marcaje reprezintă
separarea recomandată de fabricant, dar nu trebuie să
depăşească 3.2mm.
■ ÎNTOTDEAUNA FASONAŢI PIESA CONTRA ROŢII
ABRAZIVE. Când începeţi să rectificaţi. Impactul dur poate
sparge roata. Aplicaţi o presiune uşoară la începutul lucrării;
prea multă presiune aplicată unei roţi poate conduce la fisurarea
acesteia.
■
RISCUL
DE
RĂNIRE
DATORAT
DEMARĂRII
ACCIDENTALE. Nu lucraţi în prezenţa copiilor.
■ NU PORNIŢI POLIZORUL NICIODATĂ dacă roata este în
contact cu piesa de rectificat.
■ SECURIZAŢI LUCRAREA. Ţineţi întotdeauna piesa ferm
contra suportului pentru fasonare.
■ NU UTILIZAŢI POLIZORUL dacă şurubul flanşei sau piuliţa
clapei lipseşte sau dacă fusul axului este îndoit.
■ Curăţaţi FRECVENT praful de sub maşină.
■ NU UTILIZAŢI MAŞINA DACĂ SUNTEŢI SUB INFLUENŢA
DROGURILOR, ALCOOLULUI SAU MEDICAMENTELOR.
■ ÎNTOTDEAUNA MENŢINEŢI-VĂ VIGILENŢA. Nu vă lăsaţi
înşelat de sentimentul de uşurinţă şi familiaritate (datorat
utilizării frecvente a maşinii), ci fiţi întotdeauna foarte atenţi.
■ O clipă de neatenţie este suficientă pentru a provoca răni
grave.
■ FIŢI TOT TIMPUL CALMI ŞI VIGILENŢI. Fiţi atenţi la ceea ce
faceţi şi nu depăşiţi măsura. Nu lucraţi cu această maşină dacă
sunteţi obosiţi. Nu vă grăbiţi.
■ PĂSTRAŢI ACESTE INSTRUCŢIUNI. Utilizaţi-le frecvent şi
faceţi-le cunoscute şi altor utilizatori ai maşinii. Dacă
împrumutaţi cuiva această maşină, împrumutaţi-i şi
instrucţiunile.
AVERTISMENT:
Praful iscat de polizare, tăierea cu ferăstrăul, fasonare, drilling şi
alte activităţi de construcţie conţine substanţe chimice
cunoscute pentru faptul că provoacă cancer, malformaţii
embrionare şi fetale sau de reproducere. Câteva exemple:
plumbul din vopselele pe bază de plumb
silicatul cristalin din cărămizi şi ciment şi alte produse
de zidărie şi
arsenicul şi cromul din lemnul tratat chimic.
Riscul la care astfel de elemente vă expun variază în
funcţie de frecvenţa desfăşurării acestui gen de lucru.
Pentru a reduce expunerea la aceste substanţe chimice:
lucraţi într-o zonă ventilată, purtaţi echipamentul de
siguranţă autorizat pentru lucru, cum sunt măştile
concepute special pentru a filtra particulele microscopice.

AVERTISMENT
Roata încetineşte şi se opreşte treptat după ce maşina a fost
închisă.
■ VERIFICAŢI PIESELE DETERIORATE. Înainte de a continua
utilizarea, o piedică sau altă piesă deteriorată trebuie verificată
cu atenţie pentru a stabili dacă aceasta va mai funcţiona
corespunzător funcţiei de destinaţie. Verificaţi alinierea pieselor
mobile, conexiunea pieselor mobile, spargerea pieselor,
montajul şi orice alte circumstanţe care îi pot afecta
funcţionarea. O piedică sau altă piesă deteriorată trebuie
reparată sau înlocuită la un centru autorizat de service pentru a
evita orice risc de rănire.
■ MENŢINEŢI DISPOZITIVUL USCAT, CURAT, FERIT DE
ULEI ŞI GRĂSIME. Întotdeauna utilizaţi o cârpă curată pentru a
o şterge. Nu utilizaţi lichid de frână, benzină, produse pe bază
de petrol sau alţi solvenţi pentru a curăţa dispozitivul.
■
INSPECTAŢI
ALIMENTAREA
CU
CURENT
ŞI
PRELUNGITOARELE periodic şi, dacă sunt deteriorate,
chemaţi un specialist calificat pentru astfel de servicii. Fiţi
întotdeauna conştienţi de locaţia firului şi aveţi grijă ca acesta să
fie cât mai departe de roată.
■ NU UTILIZAŢI NICIODATĂ MAŞINA ÎNTR-UN MEDIU
INFLAMABIL. Scânteile specifice motorului sau ale
dispozitivului de rectificare pot provoca incendii.
■ FOLOSIREA PRELUNGITOARELOR. Utilizaţi numai
PRELUNGITOARE cu legătură la pământ autorizată, destinate
utilizării în aer liber şi marcate astfel.
■ NICIODATĂ să nu ridicaţi o piesă sau orice lucru din
apropierea zonei de lucru a roţii maşinii.
■ EVITAŢI MANEVRELE SAU POZIŢIILE NEOBIŞNUITE
deoarece o alunecare bruscă vă poate face să intraţi cu mâna
în roată. ÎNTOTDEAUNA asiguraţi-vă că aveţi un echilibru bun.
■ NICIODATĂ să nu staţi pe aceeaşi linie cu roata.
■ NU UTILIZAŢI MAŞINA DACĂ BUTONUL DE DEMARARE /
OPRIRE NU FUNCŢIONEAZĂ. Înlocuiţi butoanele defecte la un
centru service autorizat.
■ NU COMUTAŢI RAPID BUTONUL MOTORULUI DIN
POZIŢIA DEMARARE ÎN POZIŢIA OPRIRE ŞI INVERS.
Aceasta poate face roata să se slăbească şi să provoace un
accident. Dacă se întâmplă aşa ceva vreodată, păstraţi-vă
calmul şi permiteţi roţii să se oprească complet. Debranşaţi
maşina de la priză şi strângeţi încă o dată şurubul roţii.
AVERTISMENT:
La service, utilizaţi doar piese de schimb identice. Utilizarea
oricărui alt tip de piese poate produce accidente sau deteriorări.
■ UTILIZAŢI NUMAI FLANŞELE furnizate în dotarea polizorului
de banc.
DACĂ VREO PARTE A ACESTEI MAŞINI LIPSEŞTE sau se
sparge, se îndoaie sau dacă orice componentă electrică nu
funcţionează adecvat, închideţi întrerupătorul, scoateţi maşina
din priză şi înlocuiţi piesele deteriorate, lipsă sau care nu
funcţionează, înainte de a repune maşina în funcţiune.
■ Înainte de a branşa maşina la o sursă de alimentare cu
curent, ASIGURAŢI-VĂ CĂ ROATA MAŞINII ESTE MONTATĂ
SECURIZAT, conform instrucţiunilor de funcţionare.
■ NU ÎNFILETAŢI PREA STRÂNS ŞURUBUL ROŢII, filetarea
excesivă poate duce la crăparea roţii în timpul funcţionării.
■ INSPECTAŢI ROATA MAŞINII PENTRU A DEPISTA
DEFECTELE VIZIBILE. Verificaţi să nu prezinte fisuri sau

NU UTILIZAŢI
POLIZORUL ÎN PLOAIE
SAU ÎN LOCAŢII CU
UMEZEALĂ
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Scopul simbolurilor de securitate este de a vă atrage atenţia asupra posibilelor pericole. Simbolurile de securitate şi explicaţiile
ce le însoţesc merită să fie luate în considerare cu toată atenţia şi înţelegerea. Avertismentul de siguranţă nu elimină şi
pericolul însă. Instrucţiunile sau avertismentul acestora nu ţin loc de măsuri de prevenire a accidentului propriu-zis.
SIMBOL

EXPLICAŢIE
SIMBOLUL ALERTA DE SIGURANŢĂ:
Indică pericol, avertisment, atenţie. Poate apărea alături de alte simboluri sau pictograme.
PERICOL:
Nerespectarea acestui avertisment de siguranţă va provoca răni grave dv. sau altora.
Respectaţi întotdeauna regulile de securitate pentru a reduce riscurile de incendii,
electrocutare şi rănire.
AVERTISMENT
Nerespectarea acestui avertisment de siguranţă va provoca distrugeri materiale, răni grave
dv. sau altora. Respectaţi întotdeauna regulile de securitate pentru a reduce riscurile de
incendii, electrocutare şi rănire.
ATENŢIE:
Nerespectarea acestui avertisment de siguranţă va provoca distrugeri materiale, răni grave
dv. sau altora. Respectaţi întotdeauna regulile de securitate pentru a reduce riscurile de
incendii, electrocutare şi rănire.

NOTĂ:

Informaţii sau instrucţiuni indispensabile utilizării sau întreţinerii echipamentului.

AVERTISMENT:

Utilizaţi maşina numai după citirea şi înţelegerea completă a tuturor instrucţiunilor, regulilor de securitate etc. cuprinse în acest
manual. Nerespectarea acestora poate antrena incendii, electrocutare sau răni grave. Păstraţi bine acest manual de
funcţionare şi revedeţi-l frecvent pentru a continua siguranţa utilizării şi pentru a-l face cunoscut şi altor persoane care
utilizează această maşină.

AVERTISMENT:

Operaţia de rectificare poate proiecta corpuri străine în ochi, provocând leziuni oculare grave. Înainte de a
începe desfăşurarea operaţiei, echipaţi-vă cu ochelari mari de protecţie cu apărătoare laterale sau chiar cu
o mască ce acoperă întreaga faţă dacă este nevoie. Recomandăm Masca Wide Vision Safety de utilizat
împreună cu ochelarii sau cu ochelarii de protecţie cu apărătoare laterale.
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DDDDDDDDDDDDDDssssssDDDDESPACHETAREAAAAAAAAAAAAddddddddAAAA
■ Scoateţi cu atenţie toate piesele din ambalajul de carton
în care au fost transportate.
■ Ridicaţi maşina de rectificat şi amplasaţi-o pe suprafaţa
de lucru.
■ Nu aruncaţi ambalajul până când nu aţi inspectat cu
atenţie maşina, până când nu aţi identificat toate piesele
mobile şi până când nu aţi instalat maşina într-un mod
satisfăcător.
■ Examinaţi toate piesele pentru a vă asigura că nu s-au
deteriorat sau spart pe parcursul transportării.
■ Dacă nu lipseşte nici o piesă, începeţi să asamblaţi.

■ Dacă vreo piesă lipseşte sau este spartă, nu puneţi
maşina sub tensiune şi nu o porniţi până când nu aţi
reparat sau instalat corect piesele lipsă sau piesele
deteriorate.
■ Dacă lipsesc piese sau aveţi piese deteriorate, adresaţivă celui mai apropiat dealer pentru asistenţă.
AVERTISMENT:
Dacă lipseşte vreo piesă, nu puneţi maşina în funcţiune
până nu aţi înlocuit piesa lipsă. Nerespectarea acestui
avertisment
poate
provoca
răni
grave.

EEEEEEEEssEEEEsssssEEEECHIPAMENTUL
GB602
■ Cheia 8-19………………..……..1
■ Cheia 10-13 ………………….…1
■ Ochelari de protecţie ………… 1
GB801
■ Cheia 8-24 ………………………1
■ Cheia 10-13-17……………….…1
■ Ochelari de protecţie ………… 1
GB602W
■ Cheia 8-19.. ………………….…1
■ Cheia 10-13 ………………….…1
■ Suportul pentru fasonare stâng….1
■ Ochelari de protecţie ……………1
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STANDARDDDDDDDDsFFFDDD

sssssssssssssssssssCARACTERISTICIssssssssssssssssssssss
CUNOAŞTEŢI-VĂ MAŞINA
Vezi Fig. 3&4.
Înainte de a utiliza maşina pentru prima oară, familiarizaţi-vă
cu toate caracteristicile acesteia de funcţionare şi cu toate
regulile de siguranţă.
Citiţi cu atenţie acest manual de funcţionare înainte de a
utiliza maşina.

SUPORTUL DE LUCRU
Suporturile de lucru sunt ajustabile în mod independent
pentru a compensa uzarea roţii. Înainte de a rectifica,
verificaţi dacă suporturile de lucru sunt reglate corect. În
general, obiectul de rectificat se lucrează uşor deasupra
centrului roţii de rectificare.
Reglaţi distanţa dintre roată şi suportul de lucru pentru a
se menţine o separare de maxim 1,6mm, deoarece
diametrul roţii se micşorează în timp de la uzură.
E recomandabil un bec permanent de lucru montant sus
pentru a ilumina automat zona de lucru şi pentru a obţine
o rectificare mai precisă şi de bună calitate.

ÎNTRERUPĂTORUL
Demararea/oprirea rapidă, comodă şi sigură a motorului.
MOTORUL
Acţionată de un motor electric cu inducţie de înaltă precizie,
maşina dv. de rectificat are suficientă putere să realizeze
operaţii dificile de rectificare.

TAVA DE RĂCIRE
Când rectificaţi, obiectele de metal se încălzesc rapid.
Este important să mişcaţi în permanenţă obiectul înainte şi
înapoi pe roata de rectificare şi să răciţi obiectul frecvent
apelând la tava de răcire a maşinii.

ROATA DE RECTIFICARE
Maşina este echipată cu roţi de rectificare fine şi groase care
se potrivesc celor mai multe aplicaţii.
NOTĂ
Roţile noi necesită tratare pentru a se centra faţa roţii.
APĂRĂTOARELE DE SIGURANŢĂ PENTRU OCHI ŞI
DEFLECTORUL DE SCÂNTEI
Apărătoarele de siguranţă şi deflectoarele de scântei sunt
ajustabile după cum doreşte utilizatorul. Utilizarea maşinii de
rectificat fără GB602/GB801 (Fig. 3) poate duce la răni grave.
Nu rectificaţi fără apărătoare de siguranţă; purtaţi întotdeauna
ochelari de protecţie.

1. Buton de reglare
2. Apărătoare pentru ochi
3. Suport de lucru (stâng)
4. Bolţuri de reglare
5. Tava de răcire
6. Auto-ON (lumină de lucru)
7. Deflector de scântei (stâng)
8. Deflector de scântei (drept)
9. Abajur de lampă
10. Apărătoare pentru ochi cu lentilă de mărire
11. Suport de lucru (drept)
Întrerupătoru

1.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
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Buton de reglare
Apărătoare pentru ochi
Kit de ascuţire a lamei ferăstrăului
Bolţuri de reglare
Tava de răcire
Auto-ON (lumină de lucru)
Deflector de scântei (stâng)
Deflector de scântei (drept)
Abajur de lampă
Apărătoare pentru ochi cu lentilă de mărire
Suport de lucru (drept)
Întrerupătorul

sssssssssssssssssssssssASAMBLAREddddddddddddddddsssssdE
MONTAREA APĂRĂTOARELOR PENTRU OCHI
Vezi Fig. 5-6.
1.
2.
3.
4.
5.

Apărătoare pentru ochi
Braţul de montare a apărătoarei
Buton de reglare
Piuliţă
Bolţ lot

1.
2.
3.
4.

Braţ de montare a apărătoarei pentru ochi
Bolţ lot
buton reglabil
Apărătoare pentru ochi

Montaţi braţul pentru apărătoarea stângă şi pentru apărătoarea dreaptă pe interiorul scuturilor roţii, cu ajutorul colierelor, bolţurilor
(M6X30mm) şi piuliţelor (6mm).
Ghidaţi-vă după ilustraţie pentru a afla care braţ de apărătoare se montează pe dreapta şi care pe stânga maşinii.
După ce aţi montat braţele, treceţi colierul apărătoarei peste braţul apărătoarei. Strângeţi butonul de reglare, dar nu foarte tare, ca să
permită apărătoarei să fie ridicată sau coborâtă cu uşurinţă.
AVERTISMENT:
Pentru a preveni accidentarea, nu puneţi în funcţiune maşina de rectificat dacă apărătoarele pentru ochi şi deflectoarele de scântei
nu sunt instalate adecvat la locul lor.
SUPORTUL DE LUCRU
GB602/GB801/GB602W
Vezi Fig. 7.
Montaţi suporturile de lucru pe colierul suportului de lucru cu ajutorul a două bolţuri lot.
Înainte de a fileta bolţurile, reglaţi distanţa dintre roata de rectificare şi suportul de lucru la maxim
1,6mm. Strângeţi ferm.
1.
2.

Bratul suportului de lucru
Bolţul lot

Montaţi suportul de lucru cu lamă pe colierul suportului de lucru cu ajutorul a două bolţuri lot.
Înainte de a fileta bolţurile, reglaţi distanţa dintre roata de rectificare şi suportul de lucru la maxim 1,6mm. Strângeţi ferm.
Numai pentru GB602W
1.
2.

Suportul de lucru
Bolţul lot
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ffffssfffffffffffffffffffffffffffffffffffffFUNCŢIONAREaaaaaaassssssssssaaaaaaaaaaaaaaaaa

FUNCŢIONAREA DE BAZĂ
AVERTISMENT: Purtaţi întotdeauna ochelari de protecţie cu apărătoare laterale în timp ce lucraţi cu maşina sau când
suflaţi praful. Dacă lucrarea generează praf, purtaţi o mască anti-praf.
Pentru eficienţa şi precizia lucrării, dispozitivele dv. trebuie să fie ascuţite mereu. Dispozitivele tocite pot produce accidente.
Maşinile de rectificat sunt ideale pentru ascuţirea dispozitivelor cum sunt foarfecele, lamele de rabotor, daltele etc. şi pentru
îndepărtarea ruginii sau a coroziunii.
AVERTISMENT:
Nu ascuţiţi şi nu rectificaţi nici o piesă pe bază de aluminiu.
Maşinile de rectificat îndepărtează repede materialul, presiunea fiind secretul unei rectificări eficiente.
Iată modul corect de ascuţire a unui dispozitiv şi de evitare a încălzirii:
■ Ţineţi dispozitivul pe suportul de lucru la distanţa corectă de roată.
■ Mişcaţi continuu obiectul, la intervale egale.
■ Nu apăsaţi niciodată prea tare dispozitivul pe roata de rectificare.
■ Menţineţi dispozitivul rece utilizând fie tava de răcire, fie un vas cu apă.
■ Roata de rectificare trebuie să se rotească spre interiorul obiectului ce este ascuţit.
NOTĂ:
Presiunea excesivă poate deteriora dispozitivul, poate supraîncălzi motorul şi poate uza prematur roata de rectificare.
AVERTISTMENT:
Presiunea excesivă aplicată la roata rece poate duce la crăparea roţii.
Numai pentru GB602W

Cum se ataşează kitul de ascuţire a lamei ferăstrăului

1.
2.

Kitul de ascuţire a lamei ferăstrăului
Bolţ

■ Asamblaţi şi ataşaţi kitul de ascuţire a lamei ferăstrăului ca în Fig. 9.
Înainte de a utiliza, asiguraţi-vă că e bine strâns.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Roata de rectificare
Şurub
Piuliţa laterală A
Suport pentru dispozitiv
Piuliţa laterală B
Opritor
Suport B
Suport pentru dispozitiv

Puneţi lama ferăstrăului între suportul A şi suportul B.
Apoi asamblaţi pe şurub cu piuliţa laterală A.

Reglarea unghiulară se poate face prin slăbirea bolţurilor pe platoul scalei gradate
. După ajustarea unghiului, filetaţi strâns bolţurile.
1. Bolţul
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1.
2.
3.
4.
5.

Discul ferăstrăului
Şurub
Roata de rectificare
Piuliţa laterală A
Suportul A

Slăbiţi piuliţa laterală B şi introduceţi suportul B astfel încât „gâtul” dintre dinţii lamei
ferăstrăului să vină în contact cu marginea roţii. Introduceţi opritorul aşa încât să vină în
contact cu suportul B şi strângeţi ferm piuliţa laterală B.
AVERTISMENT:
Înainte de orice asamblare sau reglaj, întotdeauna debranşaţi maşina de rectificat de la priză.
Nerespectarea acestui avertisment poate provoca demarare accidentală şi răni grave.
ÎNLOCUIREA ROŢII
Vezi Fig. 13.
Dacă e nevoie să înlocuiţi roata de rectificare, asiguraţi-vă că noua roată are o viteză
considerată sigură, adică o valoare minimă indicată pe plăcuţa de date a maşinii la „viteza
fără sarcină RPM”, deoarece această viteză corespunde normativei EN12413.
Pentru a înlocui roata de rectificare, scoateţi paravanul roţii, slăbind şuruburile cu o cheie.
Slăbiţi piuliţa roţii în sensul acelor de ceasornic pentru partea stângă şi în sensul invers
acelor de ceas pentru partea dreaptă, cu ajutorul unei chei potrivite. Scoateţi flanşa externă
şi roata de rectificare. Pentru a instala noua roată de rectificare, inversaţi procedura de mai
sus.
Asiguraţi-vă că roata de rectificare şi flanşa externă sunt aşezate corect pe axul fusului.
1.
2.

Cheie
Paravanul roţii

1.
2.

Cheia 8
Cheia 10
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AVERSTISMENT:
La service, utilizaţi numai piesele de schimb produse de
fabricanţii recomandaţi. Utilizarea oricărui alt gen de piese
poate produce accidente şi deteriorarea produsului.
GENERALITĂŢI
Păstraţi maşina de rectificat curată. Îndepărtaţi praful frecvent
de pe piesele rectificatoare şi pe sub maşină.
Verificaţi dacă maşina funcţionează corect. Verificaţi filetarea
şuruburilor, piuliţelor şi bolţurilor.
CABLURILE DE EXTENSIE
Utilizarea cablurilor de extensie vor provoca pierdere de
energie. Pentru a minimiza pierderea şi pentru a evita
supraîncălzirea maşinii, utilizaţi un cablu îndeajuns de greu
încât să transporte curentul necesitat de maşină.
Este recomandabil un cap de extensie cu zonă secţională în
2
cruce de minim 1.5mm pentru un cablu de extensie de
maxim 8 metri lungime. Dacă lucraţi afară, utilizaţi un cablu
de extensie adecvat utilizării în aer liber.
AVERTISMENT:
Verificaţi cablurile de extensie înainte de fiecare utilizare.
Dacă sunt deteriorate, înlocuiţi-le imediat. Nu utilizaţi
niciodată un cablu deteriorat deoarece zona afectată poate
produce scurt-circuit şi răni grave.

ÎNLOCUIREA BECULUI DE LUCRU
1.

Bec de lucru

Dacă un bec se uzează şi
nu mai funcţionează, slăbiţi
şuruburile care ţin abajurul
lămpii, apoi scoateţi becul
uşor din suport, împingând
înainte şi răsucind în sens
contrar acelor de ceas. Pentru piesa de schimb, contactaţi-vă
dealerul. Pentru înlocuire, împingeţi becul în spaţiul rezervat
acestuia şi răsuciţi în sensul acelor de ceas, apoi fixaţi
abajurul lămpii în ordine inversă.
DISPOZITIVUL DE TRATARE A ROŢII (Accesoriu)
Tratarea unei roţi se face pentru a-i reînnoi tăişul şi pentru a
centra faţa roţii.
Aşezaţi suportul de lucru al maşinii uşor înclinat şi contra
acestuia puneţi dispozitivul de tratare a roţii. Nu atingeţi roata
de rectificare decât după aprinderea motorului, când roata se
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învârte la viteza maximă. Apăsaţi dispozitivul de tratare uşor
spre roata ce se învârte până când o atinge puţin, apoi
mişcaţi încet dintr-o parte într-alta peste roată. Atingerile
scurte şi mişcările numeroase sunt de preferat unei singure
mişcări şi unei singure atingeri. Lucraţi cu atenţie; ţineţi ferm

dispozitivul de tratare pe suportul de lucru. Nu apăsaţi excesiv
pe roata de rectificare. Lucraţi încet până deprindeţi această
tehnică.

ssssssssssssssssssssEVENTUALE PROBLEMEssssssssssssssssss
Această secţiune se referă la problemele obişnuite ce se pot întâmpina pe parcursul funcţionării şi la soluţiile acestora. Nu efectuaţi
reglaje până ce nu aţi debranşat maşina şi până nu s-au oprit complet piesele mobile.
CAUZĂ POSIBILĂ
CORECTARE
1. Voltaj scăzut
1. Verificaţi linia de alimentare să aibă voltajul adecvat.
2. Circuit deschis al motorului sau 2. Inspectaţi toate capetele de conectare la motor să nu
conexiuni slabe.
fie vreo conexiune slabă sau deschisă la motor.
Motorul
nu
porneşte
1. Scurt-circuit în cablu sau la
1. Inspectaţi priza cablului să nu fie vreo izolare
sigurantele sau desjunctoarele
priză.
proastă sau fire scurt-circuitate.
decupleaza
2. scurt-circuit la motor sau
2. Inspectaţi toate conexiunile din motor să nu fie
conexiuni slabe.
vreun terminal slăbit sau scurt-circuitat sau
vreo izolaţie proastă.
3. Instalaţi disjunctoare adecvate.
Motorul se supraîncălzeşte.
Motorul este supraîncărcat.
Reduceţi sarcina asupra motorului.
Motorul
decelerează
1. Scurt-circuit la motor sau
1. Inspectaţi conexiunile la motor să nu fie
(cauzând
declansarea
conexiuni slabe.
terminale slăbite sau scurt-circuitate sau
2. Voltaj scăzut.
izolaţie slabă.
disjunctoarelor)
3. Disjunctoare inadecvate pe
2. Corectaţi condiţiile voltajului redus.
cablu
3. Reduceţi sarcina asupra motorului.
4. Motorul supraîncărcat
Maşina încetineşte în timpul
Adâncimea de tăiere este prea
Încetiniţi viteza de înaintare a piesei spre roată.
funcţionării.
mare.
Valuri pe suprafaţa piesei.
1. Verificaţi dacă maşina este
montată pe o suprafaţă
solidă.
2. Utilizaţi
dispozitivul
de
susţinere pentru a reţine
piesa ferm.
3. Trataţi roata de rectificare.
4. Utilizaţi o roată mai fină sau
reduceţi viteza de lucru.
Linii pe suprafaţa piesei.
1. Impurităţi pe suprafaţa roţii.
1. Trataţi roata de rectificare.
2. Utilizaţi dispozitivul de susţinere pentru a
2. Piesa nu e ţinută ferm.
reţine piesa.
Pete încinse sau crăpături în
1. Roata de rectificare nu se
1. Încercaţi o roată mai fină sau mai groasă.
piesă.
potriveşte.
2. Încetiniţi viteza mişcării piesei spre roată.
2. Viteza de lucru nu se
3. Adăugaţi un sistem opţional de răcire sau
potriveşte.
introduceţi o tavă manuală.
3. E necesară tava de răcire.
Roata încetineşte repede,
1. Adâncimea de tăiere este
1. Încetiniţi viteza de mişcare a piesei spre roată.
suprafaţa cade.
prea mare.
2. Roata este prea groasă pentru materialul
2. roata este prea moale
respectiv. Conectaţi roata mai slab.
pentru materialul respectiv.
3. Înlocuiţi roata.
Conectaţi roata mai ferm.
4. Trataţi roata.
3. Diametrul roţii este prea
5. Consultaţi fabricantul de roţi de rectificare.
mic.
4. Tratare proastă a roţii.
5. Conectare proastă a roţii.
Roata se blochează, iar
1. Roata e prea dură.
1. Conectaţi roata mai slab.
piesa prezintă urme de
2. Viteza de lucru este prea
2. Măriţi viteza de mişcare a piesei spre roată.
arsuri.
mică.
3. Trataţi roata.
3. Proastă tratare a roţii.
4. Adăugaţi un sistem opţional de răcire sau
4. Este necesară tava de
introduceţi o tavă de răcire manuală.
răcire.
SIMPTOM
Motorul nu porneşte.
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Doar pentru statele europene
Zgomotul
Nivelul specific de zgomot A este:
Nivelul de presiune a sunetului (LpA):
GB602:74dB (A),
GB602W:75dB (A),
GB801:77dB (A)
Toleranta (K) 3 dB (A)
Purtaţi căşti antifonice.

DECLARAŢIA DE CONFORMITATE CE
MODEL GB602, GB602W, GB801
Declarăm pe propria răspundere că acest produs respectă următoarele standarde pentru
documentele standardizate:
EN55014, EN61000, EN61029 conform Directivelor Consiliului 2004/108/CE, 98/37/CE.

Tomayasu Kato
Director
Producator responsabil:
Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi, JAPONIA
Reprezentant autorizat în Europa:
Makita International Europe Ltd.
Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15
8JD, ANGLIA
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GARANŢIA
PRODUSELE MAKITA SUNT GARANTATE CONFORM PREVEDERILOR LEGALE DIN
CERTIFICATUL DE GARANŢIE EMIS DE CĂTRE IMPORTATOR.
DEFECŢIUNILE DATORATE UZURII NORMALE, LOVITURILOR, SUPRASOLICITĂRII SAU
A UTILIZĂRII IMPROPRII SAU NECONFORME INSTRUCŢIUNILOR CUPRINSE ÎN
PREZENTUL MANUAL DE UTILIZARE, NU SUNT ACOPERITE DE GARANŢIE.
ÎN CAZ DE DEFECŢIUNE, NU DESFACEŢI ŞI NU DEMONTAŢI MAŞINA, TRIMITEŢI-O
ÎMPREUNĂ CU CERTIFICATUL DE GARANŢIE LA DISTRIBUITORUL DVS. SAU LA CEL
MAI APROPIAT CENTRU SERVICE MAKITA.
ATENŢIE!!!
ÎN CAZUL APARIŢIEI UNOR SIMPTOME ANORMALE ÎN FUNCŢIONAREA UZUALĂ A
MAŞINII (ZGOMOTE, VIBRAŢII, MIROS NEPLĂCUT, SCĂDEREA TURAŢIEI, ÎNCĂLZIRE
EXCESIVĂ, ETC.) SE VA ÎNCETA LUCRUL ŞI SE VA CONTACTA DE URGENŢĂ UN
SERVICE AUTORIZAT MAKITA PENTRU VERIFICARE ŞI EVENTUALA REMEDIERE A
DEFECTELOR.
CONTINUAREA LUCRULUI ÎN CONDIŢIILE DE MAI SUS, POATE DUCE LA
PRODUCEREA UNOR AVARII MAJORE, ACCIDENTE ŞI EVENTUALA ANULARE A
GARANŢIEI

CORPORATIA MAKITA
3-11-8 SUMIYOSHI-CHO, ANJO, AICHI
446
JAPONIA
IMPORTATOR:
MAKITA ROMANIA SRL
Sos. Bucuresti – Urziceni nr. 31
PAVILION R, EXPO MARKET DORALY
Com. AFUMATI / ILFOV
TEL: 021-3511382/3511387
FAX: 021-312.54.95
www.makita.ro
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