
SIGURANTA ELECTRICA
a) Ștecherul trebuie să se potrivească cu priza. Nu modificați fișa în niciun fel. Utilizarea dopurilor
originale și a soclurilor potrivite reduce riscul de electrocutare.
b) Nu atingeți dispozitivul cu mâinile umede sau umede.
c) Folosiți cablul numai pentru utilizarea designată. Nu-l folosiți niciodată pentru a transporta
dispozitivul sau pentru a scoate mufa dintr-o priză. Țineți cablul departe de surse de căldură, ulei,
margini ascuțite sau părți mobile. Cablurile deteriorate sau încurcate cresc riscul de electrocutare.
d) Dacă lucrați cu dispozitivul în aer liber, asigurați-vă că folosiți un prelungitor potrivit pentru uz
exterior. Utilizarea unui prelungitor potrivit pentru uz exterior reduce riscul de electrocutare.
e) Dacă utilizarea dispozitivului într-un mediu umed nu poate fi evitată, trebuie să se aplice un dispozitiv
de curent rezidual (RCD). Utilizarea unui RCD reduce riscul de electrocutare.
f) Nu folosiți dispozitivul dacă cablul de alimentare este deteriorat sau prezintă semne evidente de
uzură. Un cablu de alimentare deteriorat trebuie înlocuit de un electrician calificat sau de centrul de
service al producătorului.
g) Pentru a evita electrocutarea, nu scufundați cablul, dopul sau dispozitivul în apă sau alte lichide. Nu
folosiți dispozitivul pe suprafețe umede.
h) ATENȚIE! PERICOL LA VIAȚĂ! În timp ce curățați, nu scufundați niciodată dispozitivul în apă sau alte
lichide.
SIGURANȚĂ ÎN LOCUL DE LUCRU
a) Asigurați-vă că locul de muncă este curat și bine luminat. Un loc de muncă dezordonat sau slab
iluminat poate duce la accidente. Încercați să gândiți mai departe, observați ce se întâmplă și folosiți
bunul simț atunci când lucrați cu dispozitivul.
b) Nu folosiți dispozitivul într-un mediu potențial exploziv, de exemplu în prezența lichidelor, gazelor sau
prafului inflamabil. Aparatul generează scântei care pot aprinde praf sau vapori.
c) Dacă există îndoieli cu privire la funcționarea corectă a dispozitivului, contactați serviciul de asistență
al producătorului.
d) Numai punctul de service al producătorului poate repara dispozitivul. Nu încercați reparații în mod
independent!
e) În caz de incendiu, folosiți o stingătoare de pulbere sau dioxid de carbon (CO2) (una destinată utilizării
pe dispozitive electrice sub tensiune) pentru a o stinge.
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f) Copiilor sau persoanelor neautorizate li se interzice intrarea într-o stație de lucru. (O distragere
poate duce la pierderea controlului asupra dispozitivului).
g) Verificați periodic starea etichetelor de siguranță. Dacă etichetele sunt ilizibile, acestea trebuie
înlocuite.
h) Vă rugăm să păstrați acest manual disponibil pentru referințe viitoare. Dacă acest dispozitiv
este transmis unui terț, manualul trebuie transmis cu acesta.
i) Păstrați elementele de ambalare și piese de asamblare mici într-un loc care nu este disponibil
pentru copii.
j) Ține dispozitivul departe de copii și animale.
k) Dacă acest dispozitiv este utilizat împreună cu un alt echipament, se vor respecta, de
asemenea, instrucțiunile de utilizare rămase.

TINE MINTE! Când utilizați dispozitivul, protejați copiii și alți participanți.

SIGURANȚĂ PERSONALĂ
a) Nu folosiți dispozitivul atunci când este obosit, bolnav sau sub influența alcoolului, a
stupefiantelor sau a medicamentelor care pot afecta semnificativ capacitatea de a acționa
dispozitivul.
b) Mașina poate fi operată de persoane potrivite fizic, care sunt capabile să se ocupe de mașină,
sunt instruiți corespunzător, care au revizuit acest manual de operare și au primit instruire în
domeniul sănătății și securității în muncă.
c) Mașina nu este concepută pentru a fi manipulată de persoane (inclusiv copii) cu funcții
mentale și senzoriale limitate sau persoane lipsite de experiență și / sau cunoștințe relevante,
decât dacă sunt supravegheate de o persoană responsabilă de siguranța lor sau dacă au primit
instrucțiuni despre cum să acționează mașina.
d) Când lucrați cu dispozitivul, utilizați bunul simț și rămâneți în alertă. Pierderea temporară de
concentrare în timpul utilizării dispozitivului poate duce la răni grave.
e) Folosiți echipament de protecție personală, așa cum este necesar pentru lucrul cu dispozitivul,
specificat în secțiunea 1 (Legendă). Utilizarea echipamentelor de protecție personală corecte și
aprobate reduce riscul de rănire.
f) Pentru a preveni pornirea accidentală a dispozitivului, asigurați-vă că întrerupătorul este în
poziția OPRIT înainte de a vă conecta la o sursă de alimentare.
g) Nu-ți supraestima abilitățile. Când utilizați dispozitivul, păstrați-vă echilibrul și rămâneți
constant în permanență. Acest lucru va asigura un control mai bun asupra dispozitivului în
situații neașteptate.
h) Nu purta haine sau bijuterii libere. Păstrați părul, hainele și mănușile departe de părțile mobile.
Îmbrăcămintea liberă, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse în părțile mobile.
i) Îndepărtați toate instrumentele sau cheile de reglare înainte de a porni dispozitivul. Un
instrument sau o cheie lăsată în partea rotativă a dispozitivului poate provoca vătămări.
j) Folosiți protecție pentru ochi, ureche și respirație.
k) Aparatul nu este o jucărie. Copiii trebuie supravegheați pentru a se asigura că nu se joacă cu
dispozitivul.



UTILIZAREA SIGURANȚEI
a) Nu supraîncărcați dispozitivul. Utilizați instrumentele adecvate pentru sarcina dată. Un dispozitiv
selectat corect va îndeplini sarcina pentru care a fost proiectat mai bine și într-o manieră mai sigură.
b) Nu folosiți dispozitivul dacă comutatorul ON / OFF nu funcționează corect (nu pornește și oprește
dispozitivul). Dispozitivele care nu pot fi pornite și oprite cu ajutorul comutatorului ON / OFF sunt
periculoase, nu trebuie să fie operate și trebuie reparate.
c) Asigurați-vă că ștecherul este deconectat de la priză înainte de a încerca orice ajustări, înlocuiri
accesorii sau înainte de a pune dispozitivul deoparte. Astfel de precauții vor reduce riscul de activare
accidentală a dispozitivului.
d) Când nu folosiți, depozitați într-un loc sigur, departe de copii și persoane care nu sunt familiarizate cu
dispozitivul care nu au citit manualul de utilizare. Dispozitivul poate prezenta un pericol în mâinile
utilizatorilor fără experiență.
e) Păstrați dispozitivul în stare tehnică perfectă. Înainte de fiecare utilizare, verificați dacă există
deteriorări generale și, în special, dacă există piese sau elemente crăpate și orice alte condiții care pot
afecta funcționarea sigură a dispozitivului. Dacă este descoperită o deteriorare, înmânează dispozitivul
pentru reparații înainte de utilizare.
f) Păstrați dispozitivul la îndemâna copiilor.
g) Repararea sau întreținerea dispozitivului trebuie efectuată de persoane calificate, utilizând doar piese
de schimb originale. Acest lucru va asigura utilizarea sigură.
h) Pentru a asigura integritatea operațională a dispozitivului, nu îndepărtați protecțiile montate din
fabrică și nu slăbiți șuruburile.
i) Când transportați și manipulați dispozitivul între depozit și destinație, respectați principiile de
securitate și sănătate în muncă pentru operațiunile de transport manual care se aplică în țara în care va
fi utilizat dispozitivul.
j) Evitați situațiile în care dispozitivul încetează să funcționeze în timpul utilizării din cauza încărcării
excesive. Acest lucru poate duce la supraîncălzirea elementelor de acționare și deteriorarea
dispozitivului.
k) Nu atingeți piese articulate sau accesorii decât dacă dispozitivul a fost deconectat de la sursa de
alimentare.
l) În locații în care există un risc ridicat de deteriorare mecanică, utilizați un furtun armat pentru
conexiunile de aer comprimat.
m) Înainte de fiecare utilizare, asigurați-vă că duza este instalată corect în dispozitiv și că furtunul este
corect atașat și nedeteriorat.
n) Nu acoperiți intrarea și ieșirea aerului.
o) Aparatul nu este o jucărie. Curățarea și întreținerea nu pot fi efectuate de copii fără supravegherea
unei persoane adulte.
p) Este interzisă interferirea cu structura dispozitivului pentru a modifica parametrii sau construcția
acestuia.
q) Țineți dispozitivul departe de sursele de foc și de căldură.
r) Nu supraîncărcați dispozitivul.

ATENŢIE! În ciuda proiectării sigure a dispozitivului și a caracteristicilor sale de protecție și, în ciuda
utilizării de elemente suplimentare care protejează operatorul, există încă un ușor risc de accident sau
vătămare la utilizarea dispozitivului. Rămâneți în alertă și folosiți bunul simț atunci când utilizați
dispozitivul.


