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1 Date tehnice
Freză de renovareRG 80 E

2 Simboluri

3 Elementele aparatului

4 Utilizarea conform destinaţiei
Aparatul funcţionează după principiul unui polizor
unghiular, însă se utilizează şi scule speciale pen-
tru frezare şi şlefuire, de ex. a betonului şi tencuie-
lii. Aparatul este prevăzut conform destinaţiei pen-
tru înlăturarea straturilor de vopsea, tencuielii,
plăcilor ceramice şi resturilor de adeziv pentru co-

voare în special de pe suprafeţe portante dure. Apa-
ratul poate fi utilizat totodată pentru înăsprirea su-
prafeţelor de beton şi pentru frezarea trecerilor la
cofraje.

În caz de utilizare neconformă, utilizatorul
este răspunzător.

5 Instrucţiuni de protecţie a muncii
5.1 Instrucţiuni de ordin general privind se-

curitatea şi protecţia muncii
 Avertizare! Citiţi toate instrucţiunile de pro-
tecţie a muncii şi indicaţiile.Nerespectarea

indicaţiilor de avertizare şi a instrucţiunilor poate
cauza electrocutări, incendii şi/sau vătămări grave.
Păstraţi toate instrucţiunile de protecţie a muncii
şi instrucţiunile de lucru pentru consultări ulteri-
oare.
Noţiunea de „sculă electrică“ utilizată în instrucţi-
unile de protecţie a muncii se referă la sculele elec-
trice acţionate electric (cu cablu de reţea) şi la scu-
lele electrice acţionate de acumulatori (fără cablu
de reţea).

1 SECURITATEA LA LOCUL DE MUNCĂ
a. Păstraţi curăţenia şi ordinea în zona dumnea-

voastră de lucru. Dezordinea şi neiluminarea zo-
nei de lucru poate duce la accidente.

b. Nu lucraţi cu aparatul în medii cu pericol de ex-
plozie, în care se află lichide, gaze sau pulberi
inflamabile. Sculele electrice generează scântei
care pot aprinde praful sau aburii.

c. Ţineţi la depărtare copiii sau alte persoane pe
parcursul folosirii sculei electrice. În cazul dis-
tragerii atenţiei, puteţi pierde controlul asupra
aparatului.

2 SECURITATEA ELECTRICĂ
a. Fişa de racord a aparatului trebuie să se potri-

vească cu priza de alimentare. Fişa nu poate fi
modificată în niciun fel. Nu utilizaţi fişe adap-
toare împreună cu aparate protejate prin legare
la pământ. Fişe nemodificate şi prize de alimen-
tare corespunzătoare diminuează riscul electro-
cutării.

b. Evitaţi contactul corporal cu suprafeţele legate
la pământ, precum ţevi, încălziri, plite şi frigide-
re. Există risc ridicat de electrocutare, atunci
când corpul dumneavoastră este legat la pământ.

c. Feriţi aparatul de ploaie sau umezeală. Pătrun-
derea apei într-un aparat electric creşte riscul
unei electrocutări.

d. Nu folosiţi cablul în alte scopuri, cum ar fi trans-
portarea aparatului, suspendarea acestuia sau
pentru a trage fişa din priza de alimentare. Ţi-

Freză de renovare RG 80 E

Tensiunea reţelei 220-240 V ~

Frecvenţa reţelei 50/60 Hz

Puterea consumată 1100 W

Turaţia 2000 – 5900 min-1

Ø sculă 80 mm

Masa 3,2 kg

Clasa de protecţie / II

Izolaţia dublă

Avertizare contra unui pericol general

Avertizare contra electrocutării

Citiţi instrucţiunile/indicaţiile!

Purtaţi ochelari de protecţie!

Purtaţi căşti antifonice!

Purtaţi mănuşi de protecţie!

Nu aruncaţi în gunoiul menajer.

[1-1] Mânerul suplimentar

[1-2] Tastă de comandă

[1-3] Preselectare turaţie

[1-4] Ştuţul de aspirare

[1-5] Buton

[1-6] Masă de aşezare

[1-7] Calota de aspirare

[1-8] Scală
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neţi cablul la distanţă faţă de sursele de căldu-
ră, ulei, muchii ascuţite sau piesele mobile ale
aparatului.Cablurile deteriorate sau înfăşurate
cresc riscul unei electrocutări.

e. Dacă lucraţi cu o sculă electrică în aer liber, uti-
lizaţi numai cabluri prelungitoare avizate pen-
tru exterior. Utilizarea unui cablu prelungitor
avizat pentru exterior diminuează riscul unei
electrocutări.

f. Dacă punerea în exploatare a sculei electrice
într-un mediu cu umiditate este inevitabilă, uti-
lizaţi un comutator automat de protecţie dife-
renţial. Utilizarea unui comutator automat de
protecţie diferenţial diminuează riscul de electro-
cutare.

3 SECURITATEA PERSOANELOR
a. Procedaţi cu atenţie, concentraţi-vă la ceea ce

faceţi şi lucraţi în mod raţional atunci când ma-
nevraţi o sculă electrică. Nu folosiţi aparatul
dacă sunteţi obosit sau vă aflaţi sub influenţa
drogurilor, alcoolului sau medicamentelor.Un
moment de neatenţie la folosirea aparatului poa-
te duce la serioase vătămări.

b. Purtaţi echipamentul personal de protecţie şi,
întotdeauna, ochelari de protecţie. Purtarea
echipamentului personal de protecţie, precum
masca anti-praf, încălţămintea de siguranţă anti-
derapantă, casca de protecţie sau căşti antifoni-
ce, în funcţie de tipul şi aplicaţia sculei electrice,
diminuează riscul unei electrocutări.

c. Evitaţi o punere în funcţiune involuntară. Asigu-
raţi-vă că poziţia comutatorului este “OPRIT”,
înainte de a introduce fişa în priza de alimenta-
re.Dacă, la transportul aparatului, aveţi degetul
pe comutator sau aparatul este pornit când îl co-
nectaţi la alimentarea electrică, se poate ajunge
la accidente.

d. Înlăturaţi uneltele de reglaj sau cheile fixe, îna-
inte de conectarea aparatului. Un accesoriul de
lucru sau o cheie, care se află în zona piesei roti-
toare a aparatului, poate duce la vătămări.

e. Nu vă supraestimaţi potenţialul. Asiguraţi o po-
ziţie fixă şi menţineţi-vă întotdeauna echili-
brul.Astfel, puteţi controla mai bine aparatul în
situaţii imprevizibile.

f. Purtaţi îmbrăcăminte adecvată. Nu purtaţi îm-
brăcăminte largă sau bijuterii. Ţineţi părul şi
îmbrăcămintea departe de piesele aflate în miş-
care. Îmbrăcămintea largă, bijuteriile sau părul
lung pot fi agăţate de piesele aflate în mişcare.

g. Dacă pot fi montate dispozitive de aspirare a
prafului şi colectoare, asiguraţi-vă că acestea

sunt cuplate şi utilizate corect. Utilizarea aces-
tor accesorii diminuează pericolele cauzate de
praf.

4 MANEVRAREA CU GRIJĂ ŞI FOLOSIREA SCULE-
LOR ELECTRICE
a. Nu suprasolicitaţi aparatul. Pentru lucrarea

dumneavoastră utilizaţi scule electrice destina-
te pentru aceasta.Cu scule electrice corespunză-
toare lucraţi mai bine şi mai sigur în domeniul de
putere indicat.

b. Nu folosiţi nicio sculă electrică al cărei comuta-
tor este defect. O sculă electrică ce nu se mai
poate conecta sau deconecta este periculoasă şi
trebuie reparată.

c. Trageţi fişa din priza de alimentare, înainte de a
efectua reglaje la aparat, de a schimba accesorii
sau de a depune aparatul în afara zonei de lu-
cru.Aceste măsuri de precauţie împiedică startul
involuntar al aparatului.

d. Nu păstraţi sculele electrice nefolosite la înde-
mâna copiilor. Nu lăsaţi aparatul spre folosire
persoanelor care nu sunt familiarizate cu aces-
ta sau care nu au citit instrucţiunile.Sculele
electrice sunt periculoase, atunci când sunt folo-
site de persoane fără experienţă.

e. Îngrijiţi aparatul cu atenţie. Controlaţi dacă pie-
sele aparatului aflate în mişcare funcţionează
impecabil şi nu se blochează, dacă piesele sunt
rupte sau deteriorate, astfel încât influenţează
negativ funcţionarea aparatului. Dispuneţi re-
pararea pieselor deteriorate înainte de utiliza-
rea aparatului. Multe accidente îşi au cauza în
sculele electrice greşit întreţinute.

f. Ţineţi accesoriile aşchietoare ascuţite şi curate.
Accesoriile aşchietoare cu muchii tăietoare ascu-
ţite se înţepenesc mai puţin şi sunt mai uşor de
condus.

g. Utilizaţi scula electrică, accesoriile, dispozitive-
le de lucru etc. corespunzător acestor instrucţi-
uni şi conform prescripţiilor pentru acest tip de
aparat special. Luaţi în considerare condiţiile de
lucru şi activitatea care trebuie efectuată. Folo-
sirea sculelor electrice pentru alte aplicaţii de lu-
cru decât cele prevăzute poate duce la situaţii
periculoase.

5 SERVICE
a. Aparatul se repară numai de către personalul

de specialitate calificat şi numai cu piese de
schimb originale. Astfel, vă asiguraţi că se secu-
ritatea aparatului este menţinută.
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5.2 Indicaţiile de securitate pentru toate do-

meniile aplicative

Indicaţii de securitate comune cu şlefuirea, şlefu-
irea suprafeţelor, şlefuirea cu peria de sârmă şi
tăierea abrazivă:
a. Această sculă electrică se va utiliza ca maşină

de şlefuit plan sau ca freză cu cap de frzare.
Aveţi în vedere toate indicaţiile de securitate,
instrucţiunile, reprezentările şi datele pe care
le primiţi împreună cu aparatul. Dacă nu ţineţi
cont de instrucţiunile următoare, se pot produce
electrocutări, incendii şi/ sau vătămări grave.

b. Această sculă electrică nu este adecvată pentru
şlefuirea cu hârtie de şlefuit, lustruire şi debita-
rea cu discuri abrazive. Utilizarea sculei electri-
ce în alte scopuri decât cele prevăzute poate
genera pericole şi vătămări.

c. Nu utilizaţi accesorii care nu au fost prevăzute şi
recomandate de producător special pentru
această sculă electrică. Doar simplul fapt că pu-
teţi fixa accesoriul pe scula dumneavoastră elec-
trică nu garantează utilizarea în siguranţă.

d. Turaţia admisibilă a dispozitivului de lucru tre-
buie să fie cel puţin la fel de mare ca şi turaţia
maximă indicată pe scula electrică. Accesoriile
care se rotesc mai rapid decât este admis se pot
rupe şi pot fi proiectate cu viteză.

e. Diametrul exterior şi grosimea dispozitivului de
lucru trebuie să corespundă cu indicaţiile de
măsură ale sculei dumneavoastră electrice.
Dispozitivele de lucru dimensionate greşit nu pot
fi ecranate sau controlate suficient.

f. Discurile abrazive, flanşa, talpa de şlefuit sau
celelalte accesorii trebuie să se potrivească
exact pe arborele de rectificare ale sculei dum-
neavoastră electrice. Dispozitivele de lucru care
nu se potrivesc exact pe arborele de rectificare al
sculei electrice, se rotesc neuniform, vibrează
foarte puternic şi pot duce la pierderea controlu-
lui.

g. Nu utilizaţi dispozitive de lucru deteriorate. Îna-
inte de fiecare utilizare a dispozitivelor de lu-
cru, controlaţi discurile abrazive asupra
existenţei ciobiturilor şi fisurilor, tălpile de şle-
fuit asupra existenţei fisurilor, uzurii sau erozi-
unii puternice, periile de sârmă asupra
existenţei sârmelor desfăcute sau rupte. Dacă
scula electrică sau dispozitivul de lucru cade,
verificaţi dacă este deteriorat sau utilizaţi un
dispozitiv de lucru nedeteriorat. Dacă aţi con-
trolat şi utilizat dispozitivul de lucru, părăsiţi
dumneavoastră şi persoanele aflate în apropie-

re nivelul dispozitivului de lucru aflat în rotaţie
şi lăsaţi aparatul să funcţioneze timp de un mi-
nut cu turaţia maximă. Dispozitivele de lucru de-
teriorate se rup în general în cadrul acestui timp
de testare.

h.  Purtaţi echipamentul personal de protecţie. În
funcţie de aplicaţia de lucru utilizaţi apărătoare
pentru faţă, apărătoare pentru ochi sau ochelari
de protecţie. Dacă este necesar, purtaţi mască
anti-praf, căşti antifonice, mănuşi de protecţie
sau şorţ special, care ţine la distanţă particulele
mici de la şlefuire şi de material. Ochii trebuie
protejaţi împotriva corpurilor străine proiectate
cu viteză care apar la diverse aplicaţii de lucru.
Masca anti-praf sau masca de protecţie a respi-
raţiei trebuie să filtreze praful generat pe parcur-
sul aplicaţiei de lucru. Dacă sunteţi expus timp
îndelungat unui zgomot puternic, puteţi suferi o
pierdere a auzului.

i. Nu permiteţi accesul altor persoane în interio-
rul spaţiului de siguranţă al zonei dumneavoas-
tră de lucru. Toţi cei care pătrund în zona de
lucru trebuie să poarte echipamentul personal
de protecţie. Bucăţi ale piesei sau ale dispoziti-
vele de lucru rupte pot fi aruncate şi în afara zo-
nei directe de lucru putând cauza vătămări.

j. Prindeţi scula electrică numai de suprafeţele de
prindere izolate, dacă efectuaţi lucrări la care
dispozitivul de lucru poate atinge conductori
electrici mascaţi sau cablul de reţea propriu.
Contactul cu un conductor parcurs de curent
poate pune sub tensiune şi piesele metalice ale
aparatului şi poate provoca o electrocutare.

k. Ţineţi cablul de reţea la distanţă de dispozitive-
le de lucru aflate în rotaţie. Dacă pierdeţi contro-
lul asupra aparatului, cablul de reţea poate fi
tăiat sau prins şi mâna sau braţul dumneavoas-
tră poate ajunge în dispozitivul de lucru aflat în
rotaţie.

l. Nu lăsaţi niciodată scula electrică din mână îna-
inte ca dispozitivul de lucru să se fi oprit com-
plet. Dispozitivul de lucru aflat în rotaţie poate
veni în contact cu suprafaţa de aşezare şi astfel
puteţi pierde controlul asupra sculei electrice.

m.Nu lăsaţi scula electrică în funcţiune în timp ce
o transportaţi. În urma contactului accidental cu
dispozitivul de lucru aflat în rotaţie, îmbrăcămin-
tea dumneavoastră poate fi prinsă şi dispozitivul
de lucru poate pătrunde în corp.

n. Curăţaţi periodic fantele de ventilare ale sculei
electrice. Suflanta motorului atrage praf în car-
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casă şi o acumulare mare de praf metalic poate
genera pericole electrice.

o. Nu utilizaţi scula electrică în apropierea materi-
alelor inflamabile. Scânteile pot aprinde aceste
materiale.

p. Nu utilizaţi dispozitive de lucru care necesită
agenţi de răcire lichizi. Utilizarea apei sau altor
agenţi de răcire lichizi poate provoca o electrocu-
tare.

Alte instrucţiuni de protecţie a muncii pentru toa-
te utilizările

Cauza reculurilor şi instrucţiuni corespunzătoare
de securitate
Reculul este o reacţie bruscă a unei scule agăţate
sau blocate rotative, precum discul de şlefuire, su-
prafaţa de şlefuire, periile de sârmă etc. Agăţarea
sau blocarea duc la o oprire abruptă a sculei rotati-
ve utilizate. Astfel este accelerată o sculă electrică
necontrolată în sensul opus sensului de rotaţie al
sculei utilizate, la locul blocării. 
De ex. dacă un disc de şlefuire se agaţă sau se blo-
chează într-o piesă, marginea discului de şlefuire
ce pătrunde în piesa prelucrată se poate prinde, iar
astfel discul de şlefuire se poate rupe sau poate ca-
uza un recul. Discul de şlefuire se deplasează în
această situaţie către operator sau dinspre opera-
tor, în funcţie de direcţia de rotaţie a discului şi de
punctul de blocare. 
Astfel, este posibilă chiar şi ruperea discurilor
abrazive.
Un recul este urmarea unei utilizări greşite sau
eronate a sculei electrice. Reculul poate fi evitat
prin măsuri de precauţie adecvate, aşa cum este
descris în cele ce urmează.
a. Ţineţi scula electrică bine şi aduceţi corpul şi

braţele într-o poziţie, în care să puteţi prelua
forţele de recul. Utilizaţi întotdeauna mânerul
suplimentar, dacă există, pentru a avea contro-
lul maxim asupra forţelor de recul şi a momen-
telor de reacţie la atingerea parametrilor de
funcţionare. Operatorul poate stăpâni forţele de
recul şi de reacţie prin măsuri de precauţie adec-
vate.

b. Nu aduceţi niciodată mâna dumneavoastră în
apropierea sculelor rotative utilizate. Scula uti-
lizată se poate roti, în caz de recul, peste mâna
dvs.

c. Evitaţi prin poziţia corpului acea zonă, în care
scula electrică va fi deplasată în caz de recul.
Reculul deplasează scula electrică în direcţia

opusă mişcării discului de şlefuire la punctul de
blocare.

d. Lucraţi cu o atenţie deosebită în zona colţurilor,
a muchilor ascuţite, etc. Preveniţi reculul şi blo-
carea uneltelor utilizate pe piesa prelucrată.
Scula rotativă are tendinţa ca în colţuri, pe muchii
ascuţite sau dacă este deflectată, să se blocheze.
Aceasta cauzează pierderea controlului sau re-
culul.

e. Nu utilizaţi o pânză sau un disc zimţat. Astfel de
scule cauzează frecvent un recul sau pierderea
controlului asupra sculei electrice.

Indicaţii de securitate suplimentare referitoare la
şlefuire şi tăiere

Indicaţii speciale privind securitatea pentru şlefu-
ire şi tăierea abrazivă:
a. Utilizaţi exclusiv corpuri de şlefuit prevăzute

pentru scula dumneavoastră electrică şi capota
de protecţie prevăzută pentru aceste corpuri de
şlefuit. Corpurile de şlefuit care nu sunt prevăzu-
te pentru scula electrică nu pot fi ecranate sufi-
cient şi sunt nesigure.

b. Montaţi capota de protecţie corect pe scula
electrică şi reglaţi-o astfel încât să se obţină se-
curitatea maximă, adică partea cea mai mică a
corpului de şlefuit să fie orientată cu partea
deschisă spre operator. Capota de protecţie aju-
tă la protecţia operatorului împotriva bucăţilor
rupte, contactului accidental cu corpul de şlefuit,
precum şi împotriva scânteilor care pot aprinde
îmbrăcămintea.

c. Corpurile de şlefuit se vor folosi numai pentru
posibilităţile de utilizare recomandate. De
exemplu: Nu şlefuiţi niciodată cu suprafaţa late-
rală a unui disc de tăiere. Discurile de tăiere sunt
destinate îndepărtării materialului cu muchia
discului. Influenţa laterală a forţei asupra aces-
tor corpuri de şlefuit poate provoca ruperea
acestora.

d. Utilizaţi întotdeauna flanşe de strângere nede-
teriorate cu dimensiunea şi forma corectă pen-
tru discul abraziv ales de dumneavoastră.
Flanşa potrivită sprijină discul abraziv şi micşo-
rează astfel pericolul ruperii discului abraziv.
Flanşa pentru discurile de tăiere se poate deose-
bi de flanşele pentru alte discuri abrazive.

e. Nu utilizaţi discuri abrazive uzate de la scule
electrice mai mari. Discurile abrazive pentru
sculele electrice mai mari nu sunt concepute
pentru turaţiile mai mari ale sculelor electrice
mai mici şi se pot rupe.
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Indicaţiile de securitate suplimentare pentru lu-
crările cu perii de sârmă

Indicaţiile de securitate deosebite pentru lucrări-
le cu perii de sârmă
a. Aveţi în vedere faptul că peria de sârmă pierde

pe parcursul utilizării obişnuite bucăţi de sâr-
mă. Nu solicitaţi firele de sârmă excesiv prin
presiunea de apăsare. Bucăţile de sârmă arun-
cate pot trece foarte uşor prin vestimentaţie şi/
sau piele.

b. În cazul în care este recomandată o capotă de
protecţie, aveţi grijă ca acesta să nu intre în con-
tact cu periile de sârmă. Periile disc şi periile ro-
tative îşi pot creşte diametrul prin presiunea de
apăsare şi forţa centrifugă aplicată.

Alte instrucţiuni de protecţie a muncii

– Purtaţi echipament de protecţie personal adec-
vat: căşti antifonice, ochelari de protecţie, mască
anti-praf în cursul lucrărilor care produc praf,
mănuşi de protecţie la prelucrarea materialelor
rugoase şi la schimbarea  accesoriului de lucru.

– Racordaţi întotdeauna maşina la un sistem de
aspirare în cursul lucrărilor care produc praf.

– Utilizaţi întotdeauna dispozitivul de protecţie.
Dispozitivul de protecţie protejează utilizatorul
faţă de fragmentele rupte ale frezei şi faţă de
atingerea involuntară a frezei.

– Ţineţi scula electrică numai de mânerele izola-
te, deoarece freza poate întâlni propriul cablu
de reţea.Contactul cu un conductor parcurs de
curent poate pune sub tensiune şi piesele meta-
lice ale aparatului şi ar putea provoca o electro-
cutare.

– Scula electrică nu este adecvată pentru exploa-
tarea într-un mediu umed şi ud, pe timpul ploii,
ceţii şi ninsorii şi în medii cu pericol de explozie.

– Verificaţi regulat fişa şi cablul pentru a evita pe-
riclitarea şi înlocuiţi-le în caz de deteriorare la un
atelier autorizat al serviciului pentru clienţi.

– Utilizaţi pentru zona exterioară numai cabluri
prelungitoare şi legături prin cabluri avizate.

– Nu transportaţi scula electrică ţinând-o de cablu.
– Introduceţi fişa cablului de racord numai atunci

în priză când scula electrică este în stare deco-
nectată.

– Îndepărtaţi întotdeauna cablul dinspre maşină
spre partea posterioară.

– Utilizaţi exclusiv inele de frezare recomandate de
producător.

– Prelucrarea materialelor care conţin azbest este
permisă numai experţilor. Respectaţi prescripţii-
le de securitate valabile în ţara dumneavoastră.

– Introduceţi scula electrică numai în stare conec-
tată (în funcţie) în material.

– Controlaţi dacă în materialul care se prelucrează
nu există cabluri electrice, conducte de apă sau
de gaz – există pericol de accidentare.

– Nu frezaţi peste obiecte metalice, cuie sau şu-
ruburi.

– Nu lucraţi pe scări.
– Persoanelor sub 16 ani le este interzis lucrul cu

scule electrice.

5.3 Valorile de emisie
Valorile determinate conform EN 60745 sunt în mod
normal următoarele:

Valoarea acceleraţiei vibraţiilor ah (suma vectorială
pe cele trei direcţii) şi factorul de insecuritate K de-
terminat conform EN 60745:

Valorile de emisiune (vibraţie, zgomot) 
– servesc la compararea maşinilor,
– sunt adecvate şi pentru o evaluare preliminară a

solicitărilor cauzate de vibraţiile şi zgomotele din
timpul utilizării

– reprezintă aplicaţiile principale ale aparatului
electric.

Creştere posibilă la alte aplicaţii, cu alte aparate
sau întreţinute insuficient. Acordaţi atenţie timpilor
de mers în gol şi repaus ale maşinii!

Nivelul presiunii acustice LPA = 86 dB(A)

Nivelul puterii acustice LWA = 97 dB(A)

Factorul de insecuritate K = 1,5 dB

AVERTISMENT

Sunetul incident în timpul lucrului
Vătămarea uzului
 Folosiţi căşti antifonice!

Şlefuirea cu disc abraziv ah = 5,3 m/s2

K = 1,5 m/s2
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6 Punerea în funcţiune

6.1 Pornirea/ oprirea

Conectarea
Împingeţi tasta de comandă [1-2] spre partea fron-
tală, astfel maşina se conectează. Dacă apăsaţi
partea frontală a tastei, aceasta se blochează şi ob-
ţineţi funcţionarea continuă.

Deconectarea
Apăsaţi scurt partea posterioară a tastei comutato-
rului [1-2] pentru a anula blocarea. Tasta de co-
mandă sare apoi în poziţia deconectată.

6.2 Partea electronică

Limitarea curentului de pornire
Pornirea lină comandată electronic asigură porni-
rea maşinii fără recul.
Datorită curentului mic de pornire al maşinii este
suficientă o siguranţă 15-A.

Deconectarea la recul
În cazul unei reduceri bruşte a turaţiei, de ex. ca ur-
mare a blocării în tăietura de separare, alimentarea
electrică din motor a fost întreruptă. La repunerea
în funcţiune, maşina trebuie să fie mai întâi deco-
nectată şi apoi din nou conectată.

Protecţie împotriva reconectării
Aceasta împiedică pornirea necontrolată a aparatu-
lui după o întrerupere a alimentării electrice. Pen-
tru repunerea în funcţiune, aparatul trebuie mai în-
tâi deconectat şi din nou conectat.

Preselectarea turaţiei
Cu ajutorul preselectării turaţiei [1-3] se poate se-
lecta progresiv turaţia.

Turaţia necesară depinde de discul de şlefuire utili-
zat şi de materialul prelucrat.

Sistem electronic constant
Sistemul electronic constant menţine turaţia la
treapta de mers în gol şi la solicitare în apropierea
unei constante. Astfel este asigurat un progres al
lucrului uniform.

Protecţia la suprasarcină dependentă de tempe-
ratură
Pentru protecţia la supraîncălzire, sistemul elec-
tronic de securitate se deconectează la atingerea
unei temperaturi critice în regimul de funcţionare
de răcire. Motorul funcţionează apoi mai departe cu
turaţia de aprox. 50 % şi sistemul electronic con-
stant este dezactivat. După răcire, pe parcursul a
aprox.10–20 sec maşina este din nou pregătită de
funcţionare şi poate fi complet solicitată. În cazul
maşinilor încălzite în funcţionare, protecţia termică
reacţionează corespunzător mai repede.

7 Scule de frezare
7.1 Selectarea capetelor de frezare şi şlefu-

ire

În funcţie de utilizare şi de domeniul de utilizare
sunt disponibile diverse capete de frezare. Utilizaţi
în permanenţă capul de frezare adecvat pentru a
obţine rezultate de lucru optime.
Datele din tabel referitoare la reglajul turaţiei sunt
recomandări şi trebuie verificate prin încercări
practice (capitolul 12).

7.2 Schimbarea sculei de frezare/şlefuire
Înainte de punerea în funcţiune, verificaţi rulajul
impecabil al sculei de frezare prin rotire cu mâna.
Aveţi în vedere ca toate şuruburile să fie strânse
ferm. Cele patru şuruburi de legătură de la flanşa
şi scula capului din mai multe bucăţi se vor strânge

ATENTIONARE

Tensiune sau frecvenţă inadmise!
Pericol de accidente
 Tensiunea reţelei şi frecvenţa sursei electrice

trebuie să corespundă datelor de pe plăcuţa de
fabricaţie.

 În America de Nord nu pot fi utilizate decât ma-
şini Festool cu datele de tensiune 120 V/60 Hz.

ATENTIONARE

Maşinile fără sistem de limitare necesită o sigu-
ranţă mai mare – min separator 
16 A.

1 2000 min-1

2 2950 min-1

3 3750 min-1

4 4500 min-1

5 5300 min-1

6 5900 min-1

ATENTIONARE

Pericol de vătămare, de electrocutare
 Înainte de orice lucrare la maşină, scoateţi întot-

deauna fişa de reţea din priza de alimentare!
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cu un cuplu de rotaţie de 5 Nm. Cele două şuruburi
de prindere a sculei pentru fixarea capului în maşi-
nă se vor strânge cu un cuplu de rotaţie de 8 Nm.
Nu uitaţi unelte introduse în maşină.

7.3 Schimbarea roţilor de frezare
Dacă dinţii roţilor de frezare din carbură metalică
sunt uzaţi, roţile de frezare se pot schimba.
 Desfaceţi în acest scop banda de prindere prin

rotire de butonul [1-5], până când capota de as-
pirare [1-7] poate fi mişcată.

 Rotiţi capota de aspirare complet spre stânga şi
extrageţi-o prin partea inferioară.

 Desfaceţi şuruburile [2-1], [2-7] la cele patru
axe ale port-sculei cu o cheie Inbus cu deschi-
derea de 4. Frezele sunt acum liber accesibile.

 La schimbarea roţilor de frezare schimbaţi şi
şuruburile [2-1], [2-7] şi siguranţele anti-torsi-
une [2-2]. Şuruburile sunt prevăzute cu un
adeziv uşor pentru a împiedica desfacerea
acestora datorită vibraţiilor. Utilizaţi de aceea
numai şuruburile originale din pachetul de li-
vrare.

 Introduceţi mai întâi pe fiecare axă roata de fre-
zare [2-4], apoi o şaibă [2-3] şi fixaţi totul cu o
siguranţă anti-torsiune [2-2] şi cu şuruburile
[2-1], [2-7]. 
Este indispensabil să introduceţi siguranţa anti-
torsiune în canelura [2-5] prevăzută în acest
sens în axa port-sculei. O renunţare la siguran-
ţa anti-torsiune poate duce la desfacerea şu-
ruburilor în timpul funcţionării şi poate provoca
deteriorări imprevizibile.

 Montaţi capota de aspirare [2-10] astfel încât
glisoarele[2-8] să se potrivească în canelurile
[2-9] prevăzute în acest scop la capota de aspi-
rare.

 Reglaţi adâncimea de frezare dorită şi strângeţi
banda de prindere cu butonul rotativ.

La montarea variantei cu dinte plat este important
ca roţile de frezare să fie montate conform fig. [3],
adică vârfurile să fie orientate în sensul de rotaţie
al capului de frezare. Varianta cu dinte ascuţit (HW-
SZ 12) se utilizează pentru înlăturarea straturilor
vechi de vopsea de pe beton sau tencuieli. Varianta
cu dinte plat (HW-FZ 12) este adecvată pentru fre-
zarea trecerilor la cofraje şi marginilor de beton.

8 Lucrul cu maşina

Capota de aspirare reglabilă pe înălţime se va
adapta destinaţiei de utilizare respective. 
În cazul înlăturării straturilor vechi de vopsea, vâr-
furile dinţilor trebuie să iasă numai aprox. 1 mm din
capota de aspirare. La frezarea tencuielii, roţile de
frezare pot ieşi 2 – 4 mm în afară. 
Reglarea pe înălţime se acţionează prin slăbirea
benzii de prindere de la butonul rotativ [1-5] şi ro-
tirea capotei de aspirare [1-7] spre stânga sau
dreapta. Cursa de corecţie este maxim 5,5 mm. 
Pe scala [1-8] poate fi citită grosier adâncimea de
frezare reglată. 
Dacă reglarea pe înălţime funcţionează greu, reco-
mandăm curăţarea suprafeţelor de ghidare [2-6] şi
[2-11]. 
După ajustare strângeţi din nou ferm banda de
prindere!

Capota de aspirare serveşte concomitent ca masă
de aşezare [1-6] pe suprafaţa de prelucrare. Freza
de renovare se aşează fără excepţie cu toată supra-
faţa pe piesă. Dacă este vorba de suprafeţe plane,
lucraţi cel mai bine cu treapta electronică 6.

ATENTIONARE

Piese aruncate
Pericol de accidentare
 Purtaţi ochelari de protecţie!
 Pe parcursul utilizării ţineţi celelalte persoane la

distanţă.

AVERTISMENT

Nu lucraţi niciodată fără capota de aspirare! Înlă-
turaţi capota de aspirare numai pentru curăţarea
suprafeţelor de ghidare sau pentru schimbarea
roţilor de frezare. În aceste situaţii, trageţi întot-
deauna fişa de reţea din priză!

AVERTISMENT

Controlaţi pe parcursul lucrărilor, dacă roţile de
frezare se rotesc în permanenţă impecabil pe
axe. În cazul în care acest lucru nu se mai întâm-
plă datorită depunerilor de praf, acestea trebuie
înlăturate din capul de frezare (de ex. prin scutu-
rare)! De aceea, nu lucraţi niciodată fără aspira-
rea conectată!
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8.1 Aspirare
Pentru o aspirare funcţională, cuplaţi furtunul (36
mm) de la un aparat mobil de aspirare Festool pe
ştuţul de aspirare [1-4].
Aveţi în vedere că în cazul unui sac filtrant plin, ran-
damentul de aspirare scade considerabil. Vă rugăm
să scuturaţi din când în când şi filtrul principal al
aparatului dumneavoastră mobil de aspirare.

Indicaţie: Lucraţi întotdeauna cu sistemul de aspi-
rare conectat. Utilizaţi exclusiv aspiratoare cu exe-
cuţie antistatică, pentru a preveni descărcările sta-
tice.

8.2 Mânerul suplimentar
Pentru regimul cu două mâini se poate fixa mâne-
rul suplimentar [1-1] în stânga pe capul transmisi-
ei.
Prin construcţia specială „VIBRASTOP“ se reduc vi-
braţiile prin mânerul suplimentar.

9 Întreţinerea şi îngrijirea

– Maşina ambalată poate să fie depozitată într-o
încăpere uscată, fără sistem de încălzire, în cazul
în care temperatura interioară nu scade sub -5
°C. Maşina, care nu este ambalată trebuie depo-
zitată numai într-o încăpere uscată şi închisă,
unde temperatura nu scade sub +5 °C şi nu pot
avea loc fluctuaţii de temperatură mari.

– Pentru a asigura circulaţia aerului, orificiile ae-
rului de răcire din carcasa motorului trebuie să
fie menţinute întotdeauna libere şi curate. 

– Maşina se opreşte automat, dacă periile de căr-
bune sunt uzate. Pentru întreţinerea curentă tre-
buie să fie trimisă maşina la atelier.

– Dacă reglarea pe înălţime funcţionează greu tre-
buie să desprindeţi şi să curăţaţi capota de aspi-
rare.

Serviciul pentru clienţi şi reparaţiile
numai prin intermediul producătorului
sau a atelierelor de service: adresa de
mai jos de la:
www.festool.com/service

Utilizaţi numai piese de schimb origi-
nale Festool! Nr. comandă la:
www.festool.com/service

10 Mediul înconjurător
Nu aruncaţi sculele electrice la deşeuri menajere!
Dirijaţi aparatele, accesoriile şi ambalajul spre o
reciclare conform prescripţiilor privind mediul.
Respectaţi normele naţionale în vigoare.
Numai pentru UE: conform directivei europene re-
feritoare la aparatele electrice şi electronice vechi
şi transpunerea în legislaţia naţională, sculele
electrice trebuie să fie colectate separat şi depuse
la centre de revalorificare în conformitate cu pre-
scripţiile de mediu.
Informaţii de REACh: www.festool.com/reach

11 Declaraţia de conformitate CE

Declarăm pe proprie răspundere că acest produs
este conform cu toate cerinţele relevante din urmă-
toarele directive, norme sau documente normative:
2006/42/CE, 2004/108/CE, 2011/65/UE, EN 60 745-
1, EN 60 745-2-3, EN 55014-1, EN 55014-2, EN
61000-3-2, EN 61000-3-3. 
Festool Group GmbH & Co. KG
Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen

Dr. Martin Zimmer
Director departament cercetare, dezvoltare, docu-
mentaţie tehnică
2013-07-08

AVERTISMENT

Lucraţi numai cu aspirarea conectată, deoarece
în caz contrar, roţile de frezare şi reglarea pe
înălţime a capotei de aspirare se vor încărca într-
un interval scurt de timp cu depuneri de praf!

ATENTIONARE

Pericol de vătămare, de electrocutare
 Înainte tuturor lucrărilor de întreţinere curentă

şi de îngrijire, scoateţi întotdeauna fişa de reţea
din priza de alimentare!

 Toate lucrările de întreţinere curentă şi de repa-
raţii care necesită o carcasă a motorului trebuie
realizate doar de un atelier autorizat al serviciu-
lui pentru clienţi.

Freză de renovare Nr. serie

RG 80 E 769231, 768829,768798

Anul de aplicare a identificatorului CE:2013

EKAT

1

2
3 5

4
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12 Alegerea sculei

Cap de frezare Echipare Domeniu de utilizare Presetare turaţie

Cap de frezare „plan“ 
cu 12 freze-disc din 
carbură metalică 
FZRG 80

– Înlăturarea tencuielii
– Înlăturarea straturilor de vopsea

elastice de protecţie de pe pereţi şi
podele

– Înlăturarea substraturilor din cau-
ciuc şi resturilor de adeziv (resturi
de covor)

– Înlăturarea resturilor de adeziv de la
gresie

– Înlăturarea straturilor de vopsea de
protecţie de pe asfalt şi beton

– Înlăturarea vopselelor pe bază de la-
tex sau ulei de pe suprafeţe din gips

4 – 6

Cap de frezare „ascu-
ţit“ cu 12 freze-disc din 
carbură metalică 
SZRG 80

– Înlăturarea tencuielii
– Înlăturarea denivelărilor şi bavurilor

de cofraj de pe betonul proaspăt
– Înlăturarea substraturilor din cau-

ciuc şi resturilor de adeziv (resturi
de covor)

– Înlăturarea resturilor de adeziv de la
gresie

– Înlăturarea tencuielilor pe bază de
răşini sintetice de pe izolaţii termice

– Înlăturarea vopselelor pe bază de la-
tex sau ulei de pe suprafeţe din gips

4 – 6

Cap de şlefuit Echipare Domeniu de utilizare Presetare turaţie

Cap de şlefuit cu dia-
mant, disc abraziv cu 8 
segmente de şlefuit cu 
diamant DIA HARDRG 
80

– Înlăturarea denivelărilor şi ieşirilor
în consolă de pe podelele cu şape

– Înlăturarea denivelărilor de pe beto-
nul vechi

– Îndepărtarea prin şlefuire şi curăţa-
rea componentelor de beton degra-
date

6

Cap de şlefuit cu dia-
mant, disc abraziv cu 8 
segmente de şlefuit cu 
diamant DIA ABRASIV-
RG 80

– Îndepărtarea prin şlefuire şi curăţa-
rea betonului proaspăt

– Şlefuirea materialelor de lucru
ABRASIV

– Înlăturarea denivelărilor şi ieşirilor
în consolă de pe podelele cu şape

6

Cap de şlefuit cu dia-
mant DIA THERMO-RG 
80

– Materiale rezistente şi termoelasti-
ce, de ex. straturi de vopsea de pro-
tecţie, adezivi elastici

5 - 6
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Cap de şlefuit din car-
bură metalică, disc 
abraziv cu granule 
abrazive din carbură 
metalică HW grosier-
RG 80

– Înlăturarea straturilor de vopsea
elastice de protecţie de pe pereţi şi
podele

– Îndepărtarea gipsului şi betonului
poros

– Înlăturarea impurităţilor de pe su-
prafeţele de beton

– Înlăturarea vopselelor pe bază de la-
tex sau ulei de pe suprafeţe din gips

– Prelucrare grosieră

3 - 5

Cap de şlefuit cu dia-
mant, disc abraziv cu 
granule de diamant 
lipite metalic DIA UNI-
RG 80

– Utilizare universală, înlăturarea vop-
selelor din beton, tencuială dură,
lemn, înlăturarea adezivilor elastici,
tencuielii dure, betonului moale

5 - 6

Cap de şlefuit din car-
bură metalică, disc 
abraziv cu granule 
abrazive din carbură 
metalică HW fin-RG 80

– Înlăturarea straturilor de vopsea
elastice de protecţie de pe pereţi şi
podele

– Îndepărtarea gipsului şi betonului
poros

– Înlăturarea impurităţilor de pe su-
prafeţele de beton

– Înlăturarea vopselelor pe bază de la-
tex sau ulei de pe suprafeţe din gips

– Prelucrare fină

3 - 5

Cap de şlefuit Echipare Domeniu de utilizare Presetare turaţie


