
INSTRUCTIUNI SI MASURI DE SIGURANTA  PENTRU DISC DIAMANTAT SEGMENTAT 
Disc diamantat pentru taiere uscata , usor de utilizat cu ajutorul unui polizor unghiular. Este special proiectat pentru taierea urmatoarelor materiale: 
-ceramica, granit, tigla pentru acoperis, caramizi din zgura, marmura, caramizi din beton, asfalt. 
Pentru siguranta dumneavoastre si pentru optima utilizare a produsului este necesara respectarea urmatoarelor reguli si masuri: 
- Inainte de utilizare verificati discurile pentru a nu prezenta nici un defect; - Nu utilizati discuri care au defecte; 
- Folositi discurile diamantate numai pe masini destinate pentru acest scop; 
- Protejati-va, obligatoriu, fata, mainile, utilizati sorturi de piele si pantofi de protectie suplimentar fata de alte masuri de siguranta; 
- Utilizati echipamentul de protectie recomandat in cartea sculei electrice; -Folositi intotdeauna aparatoarea de protectie; 
- Asigurativa ca masina nu depaseste viteza maxima sau numarul maxim de rotatii inscris pe disc; 
- Curatati suprafata de fixare inainte de montarea discului; asigurati-va ca montarea sa facut corect; 
- Respectati sensul de rotatie a discului. Directia de rotatie a masinii trebuie sa corespunda cu sagetata indicatea pe disc; 
- Asigurativa ca discul este bine centrat si fixat; - Fixati foarte bine materialul ce urmeaza a fi taiat; 
- Nu suprasolicitati discul, faceti pauze de racire; - Taiati sectiunile mari in mai multe etape; 
- Nu manipulati discul intr-o maniera dura; nu lucrati in sens invers; evitati socurile. 
- Nu inclinati discul, taiati numai sectiuni drepte si nu curbe, care produc fisurarea si spargerea discului; 
- Nu folositi presiune foarte mare de taiere, greutatea masinii este suficienta; 
- Folositi discul numai la taierea materialelor indicate. Nu se foloseste la taierea metalelor; 
- Nu se acorda garantie in cazul utilizartii improprii a produsului. Reclamatiile se acepta numai in cazul in care uzura discului nu depaseste 1mm; 
- Respectati normele de siguranta FEPA si regulamentul privind prevenirea accidentelor de munca BGV D12 si norma europeana EN 13236 (Cerinte 
de securitate referitoare la corpuri abrazive pentru superfinisare). 
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- Nu manipulati discul intr-o maniera dura; nu lucrati in sens invers; evitati socurile. 
- Nu inclinati discul, taiati numai sectiuni drepte si nu curbe, care produc fisurarea si spargerea discului; 
- Nu folositi presiune foarte mare de taiere, greutatea masinii este suficienta; 
- Folositi discul numai la taierea materialelor indicate. Nu se foloseste la taierea metalelor; 
- Nu se acorda garantie in cazul utilizartii improprii a produsului. Reclamatiile se acepta numai in cazul in care uzura discului nu depaseste 1mm; 
- Respectati normele de siguranta FEPA si regulamentul privind prevenirea accidentelor de munca BGV D12 si norma europeana EN 13236 (Cerinte 
de securitate referitoare la corpuri abrazive pentru superfinisare). 

INSTRUCTIUNI SI MASURI DE SIGURANTA  PENTRU DISC DIAMANTAT SEGMENTAT 
Disc diamantat pentru taiere uscata , usor de utilizat cu ajutorul unui polizor unghiular. Este special proiectat pentru taierea urmatoarelor materiale: 
-ceramica, granit, tigla pentru acoperis, caramizi din zgura, marmura, caramizi din beton, asfalt. 
Pentru siguranta dumneavoastre si pentru optima utilizare a produsului este necesara respectarea urmatoarelor reguli si masuri: 
- Inainte de utilizare verificati discurile pentru a nu prezenta nici un defect; - Nu utilizati discuri care au defecte; 
- Folositi discurile diamantate numai pe masini destinate pentru acest scop; 
- Protejati-va, obligatoriu, fata, mainile, utilizati sorturi de piele si pantofi de protectie suplimentar fata de alte masuri de siguranta; 
- Utilizati echipamentul de protectie recomandat in cartea sculei electrice; -Folositi intotdeauna aparatoarea de protectie; 
- Asigurativa ca masina nu depaseste viteza maxima sau numarul maxim de rotatii inscris pe disc; 
- Curatati suprafata de fixare inainte de montarea discului; asigurati-va ca montarea sa facut corect; 
- Respectati sensul de rotatie a discului. Directia de rotatie a masinii trebuie sa corespunda cu sagetata indicatea pe disc; 
- Asigurativa ca discul este bine centrat si fixat; - Fixati foarte bine materialul ce urmeaza a fi taiat; 
- Nu suprasolicitati discul, faceti pauze de racire; - Taiati sectiunile mari in mai multe etape; 
- Nu manipulati discul intr-o maniera dura; nu lucrati in sens invers; evitati socurile. 
- Nu inclinati discul, taiati numai sectiuni drepte si nu curbe, care produc fisurarea si spargerea discului; 
- Nu folositi presiune foarte mare de taiere, greutatea masinii este suficienta; 
- Folositi discul numai la taierea materialelor indicate. Nu se foloseste la taierea metalelor; 
- Nu se acorda garantie in cazul utilizartii improprii a produsului. Reclamatiile se acepta numai in cazul in care uzura discului nu depaseste 1mm; 
- Respectati normele de siguranta FEPA si regulamentul privind prevenirea accidentelor de munca BGV D12 si norma europeana EN 13236 (Cerinte 
de securitate referitoare la corpuri abrazive pentru superfinisare). 


