
Manual de utilizare SET MINI-BORMAŞINĂ CU 80 PIESE 

SET MINI-BORMAŞINĂ CU 80 PIESE 
 
Cod produs: 814677 
Vă mulţumim că aţi cumpărat  setul mini-bormaşină cu 80 piese. Produsul corespunde tuturor normelor 
europene şi internaţionale. Conformitatea a fost verificată. Declaraţiile şi documentele sunt păstrare de 
producător. 
Pentru o manevrare sigură, utilizatorul trebuie să citească aceste instrucţiuni de utilizare.  
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1. MOD DE UTILIZARE 
 
Cu ajutorul acestui aparat mutifuncţional şi gamei sale largi de accesorii, se poate găuri, 
şlefui şi poliza. De asemenea, aparatul e echipat cu un braţ flexibil care facilitează lucrul în 
locuri mai puţin accesibile.  
Pentru a schimba mai uşor capetele, braţul poate fi blocat cu ajutorul unui buton. Mandrina 
este realizată din alamă rezistentă la coroziune, perfectă pentru fixarea diverselor capete. 
Alt tip de utilizare decât cel descris aici este interzis şi poate afecta aparatul şi provoca scurt-
circuite, incendii sau şocuri electrice. Citiţi cu atenţie instrucţiunile de utilizare.  
 

2. CARACTERISTICI 
 

78 de accesorii 
Regulator de viteză 
Braţ flexibil 
 

3. CONŢINUTUL PACHETULUI 
 
1 Unitate de asamblare 
1 braţ flexibil 
1 cutie de plastic 
10 discuri de polizat 
18 discuri de tăiat 
1 rolă abrazivă 
4 accesorii de polizat 
1 toc de fetru pentru păstrarea discurilor de polizat 
2 discuri de polizat 
1 toc pentru şmirghel 
30 hârtii de şmirghel 
6 cuplaje de adaptare 
2 capete de polizare 
4 burghie HSS 
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1 piatra de ascuţire 
1 cheie de fixare a elementelor flexibile  
 

4. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE 

 Defecţiunile pricinuite de nerespectarea acestor instrucţiuni au ca efect anularea garanţiei. Ne 
declinăm orice responsabilitate pentru consecinţe. Nu ne asumăm răspunderea pentru daune materiale 
sau corporale rezultate din utilizarea neconformă cu aceste instrucţiuni a aparatului. În acest caz garanţia 
devină nulă. Semnul de exclamare în triunghi atrage atenţia asupra instrucţiunilor importante. 

A) Generale 
- Din motive de securitate, este interzisă orice modificare sau intervenţie neautorizată la acest 

aparat. 
- Aparatul corespunde clasei de protecţie I, alimentare din reţeaua de  230V-/50 Hz. 
- Cablul de alimentare al aparatului nu trebuie modificat sub nici o formă. Nu folosiţi cabluri de 

la alte aparate. 
- Când folosiţi prelungitoare, asiguraţi-vă că acesta este complet derulat şi suportă consumul 

aparatului. 
- Dacă este utilizat în scopuri industriale, trebuiesc respectate normele de protecţie împotriva 

accidentelor pentru sistemele şi echipamentele electrice. 
- În şcoli, centre de formare, ateliere de creaţie, personalul specializat este responsabil de 

utilizarea corectă a cestor aparate. 
- Depanarea nu trebuie efectuată decât de persoane/ateliere specializate. 
B) Instrucţiuni privind siguranţa 
- Ţineţi cablul de alimentare al aparatului departe de piesele în mişcare. 
- Închideţi aparatul când nu-l utilizaţi. Aşteptaţi oprirea completă a aparatului. După ce se  

opreşte, din inerţie, părţile rotative se vor mai mişca câteva secunde. 
- Nu apăsaţi niciodată butonul de închidere dacă braţul aparatului se mai mişcă. 
- Dacă auziţi  zgomote ciudate, opriţi imediat aparatul şi scoateţi-l din priză. 
- Opriţi aparatul dacă observaţi nişte vibraţii ciudate ale acestuia.  
- Ţineţi fantele de ventilare întotdeauna curate şi nu le obstrucţionaţi. Motorul se poate defecta 

de la acumulările de praf sau pudră metalică. 
- Ţineţi aparatul departe de ploaie şi umezeală. Apa care pătrunde în aparatele electrice poate 

genera şocuri electrice. 
- Ţineţi cablul departe de căldură, ulei sau accesoriile tăioase ale aparatului. Deteriorarea sau 

tăierea cablului poate provoca şocuri electrice. Nu folosiţi cablul de racordare pentru a agăţa 
aparatul sau pentru a scoate aparatul din priză. 

- Aparatul nu trebuie expus la temperaturi ridicate, raze de soare, vibraţii sau umezeală.  
C) Utilizarea în siguranţă a aparatului 
- Evitaţi contactul fizic cu suprafeţe care ating pământul cum ar fi conducte de apă, gaz, 

radiatoare, aragazuri sau frigidere.  
- În cazul în care aparatul e folosit afară, utilizaţi un prelungitor omologat pentru aplicaţii 

exterioare, pentru a evita riscurile de accidente.  
- Nu utilizaţi aparatul în locuri unde există riscul de explozie sau unde se găsesc lichide sau 

gaze  inflamabile. 
- Nu lăsaţi copiii sau alte persoane în preajmă când lucraţi, pericol de accidente. 
- Nu folosiţi aparatul când sunteţi obosit sau sub influenţa drogurilor, alcoolului sau 

medicamentelor. Un moment de neatenţie poate provoca accidente. 
- Evitaţi pornirea accidentală a aparatului. Verificaţi să fie  cablul desfăcut înainte de a-l băga 

în priză. În caz contrar se pot petrece evenimente nedorite. 
- Îndepărtaţi  toate accesoriile înainte de a pune aparatul în funcţiune. Un accesoriu aflat sub o 

piesă rotativă poate provoca rănirea utilizatorului. 
- Păstraţi o poziţie stabilă în timpul lucrului. 
- Nu purtaţi haine largi sau bijuterii. Ţineţi-vă părul şi hainele strânse ca să nu se prindă 

accidental în maşină.  
- Nu suprasolicitaţi aparatul. 
- Scoateţi aparatul din priză înainte de înlocuirea accesoriilor.  
- Interzis copiilor şi altor persoane care nu sunt familiare cu modul de funcţionare a aparatului. 
- Ţineţi cablul aparatului departe de accesoriile tăioase. Dacă pierdeţi controlul aparatului, 

cablul poate fi secţionat, existând pericol de electrocutare. 
- Verificaţi dacă părţile aflate în mişcare funcţionează corect şi nu sunt inserate în aparat 

accesorii defecte.  
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- În cazul în care folosiţi şi alte accesorii decât cele din acest set, respectaţi indicaţiile 
producătorului acestora. Ţineţi cont de viteza maximă admisă a acestora. 

- Aveţi grijă ca acestea să se potrivească perfect cu mandrina aparatului. Folosiţi numai 
accesorii care sunt identice sau recomandate pentru un astfel de aparat.  

- Viteza de utilizare a accesoriilor trebuie să fie aceeaşi cu a aparatului.  
- Diametrul exterior al accesoriului trebuie să corespundă cotelor aparatului (să fie mai mic de 

25 mm).  
- Nu folosiţi accesorii stricate, verificaţi-le înainte de fiecare utilizare. 
- Pune jos aparatul numai după oprirea lui completă, altfel, fiind în mişcare, acesta poate tăia 

suprafeţele pe care e aşezat. 
- Nu folosiţi aparatul în timp ce sunteţi în mişcare Hainele pot fi agăţate accidental şi pot atrage 

involuntar aparatul care vă poate răni. 
- Nu folosiţi aparatul în preajma substanţelor inflamabile. Scânteile pot genera incendii. 
- Ţineţi bine aparatul în mână pentru a fi pregătit în caz de recul al acestuia. 
- Utilizatorii aparatului trebuie să aibă min. 16 ani. 
- Nu folosiţi discuri de polizat uzate, curbe sau fisurate.  
- Folosiţi întotdeauna accesoriul potrivit pentru fiecare operaţie: de pildă discurile de tăiat nu 

pot fi folosite pentru polizat. 
- Înainte de fiecare utilizare a vreunui accesoriu e bine să vă asiguraţi dacă: 

                 - este asamblat corect 
                 - mişcarea de rotaţie e verificată manual 
                 - la un test de funcţionare realizat în gol timp de 1 min. aparatul funcţionează fără 
probleme 

             -  Scânteile provenite când se lucrează pe metal, pot provoca incendii. Lucraţi în locuri unde nu 
există substanţe inflamabile.  
Când lucraţi, purtaţi ochelari de protecţie, căşti de protecţie acustică şi o mască împotriva prafului, 
eventual şi pantofi de protecţie. 

- Nu purtaţi nici o bijuterie în timpul lucrului. 
 

5. UTILIZAREA APARATULUI 
A) Fixarea accesoriilor 

1. Fixaţi accesoriul potrivit în mandrina potrivită. 
2. Introduceţi discul de tăiat, de polizat sau de şlefuit în sistemul de prindere. 
3. Acţionaţi butonul de blocare situat la extremitatea aparatului pentru a bloca braţul 

acestuia. Deşurubaţi piuliţa, inseraţi mandrina potrivită în braţ şi înşurubaţi piuliţa la 
loc.  

4. Introduceţi capătul accesoriului dorit în mandrină şi strângeţi-l cu o cheie până 
rămâne fix. 

 Acelaşi procedeu când fixaţi un accesoriu în braţul flexibil (oricum, braţul e blocat când se 
introduce cheia cu pinion în orificiul potrivit).  
Se recomandă ca aparatul să nu fie sub tensiune atâta timp cât se introduc accesoriile, pentru a nu activa 
accidental butonul de pornire.  

B) Asamblarea braţului flexibil 
1. Alegeţi o mandrină potrivită pentru orificiul braţului mobil. 
2. Apasaţi butonul de blocare din capăt pentru a bloca braţul pentru operaţiile 

următoare. 
3. Desfaceţi piuliţa.  
4. Scoateţi opritorul de plastic de pe braţul flexibil.  
5. Trageţi uşor de braţ până acoperiţi circa 3-5 cm din mandrină şi o fixaţi înăuntru. 
6. Trageţi tare opritorul pe braţ până spre cutia aparatului. 
7. Toate accesoriile pot fi montate în acelaşi mod. 

C) Utilizarea unei piese 
1. Strângeţi puternic piesele în mandrină.  
2. Conectaţi aparatul la o sursă de curent corespunzătoare cu cele recomandate în 

specificaţiile tehnice. 
3. Apasă butonul ON/OFF („0”- OFF, „1”- ON) înainte de a începe lucrul. 
4. Reglaţi viteza braţului mobil cu ajutorul butonului rotativ („+”-  repede, „-„  încet) 
5. Pentru operaţii cu braţul mobil, aparatul trebuie protejat de mişcări neaşteptate. 
6. Pentru toate operaţiile, ţineţi cont de sfaturile de siguranţă din acest manual. 
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6. SFATURI UTILE 

- Mai întâi testaţi aparatul pentru a vă face o idee despre cum funcţionează. 
anşonul de plastic 

7. ÎNTREŢINERE 

paratul este gresat pentru toată durata sa de viaţă, astfel încât nu este nevoie gresarea sa. 
e umezeală 

8. ELIMINAREA DEŞEURILOR 

 

- Când periile maşinii se defecteayă, acestea pot fi schimbate. Desfaceţi m
şi puneţi perii noi. 
 

 
 A
Ştergeţi aparatul cu o cârpă moale un pic umedă. Ţineţi braţul flexibil şi mandrinele departe d
şi praf. Dacă sunt prăfuite, suflaţi-le cu aer comprimat dacă e cazul.  
 

Respectaţi mediul înconjurător şi nu aruncaţi piesele uzate la gunoiul menajer.  Predaţi 
deşeurile a

9. CARACTERISTICI TEHNICE 

ensiunea de alimentare: 230 V, 50 Hz 

sonoră: 89,4dB (A) 

 
10. DECLARAŢIE DE CONFORMITATE 

irma semnatară garantează că produsul corespunde următoarelor intrucţiuni şi standarde. 

paratelor electrice şi electronice numai în locurile special amenajate în acest scop. 
 

 
T
Putere: 130 W 
Nivel de putere 
Viteza în gol: 8000 - 32000 rot/min 
Acceleraţie: 4,5m/s2  

 
F
 
 

 
 
 


