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SIMBOLURILE DE PE APARATUL DUMNEAVOASTRA SI DIN MANUAL 

Regulile de Siguranță ale Sculelor Electrice 

AVERTIZARE 
Citiți și înțelegeți toate instrucțiunile. Nerespectarea tuturor instrucțiunilor enumerate mai jos, pot duce 
la electrocutare, incendiu și / sau vătămări corporale grave. 
PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI 

Zona de lucru 
Păstrați zona de lucru curată și bine iluminată. Băncile aglomerate și zonele întunecate favorizează 
accidentele. 
Nu folosiți sculele electrice în atmosfere explozive, cum ar fi prezența lichidelor inflamabile, a gazelor sau 
a prafului +.  
Instrumentele electrice creează scântei care pot aprinde praful sau fumul. 
Țineți la distanță spectatorii, copiii și vizitatorii în timp ce utilizați un instrument electric. 
Distragerea atenției vă poate face să pierdeți controlul. 

Siguranța electrică 
Înainte de a conecta instrumentul, asigurați-vă că tensiunea de ieșire furnizată este în interiorul tensiunii 
marcată pe plăcuța de identificare. Nu utilizați instrumente clasificate „AC” cu alimentare electrică de tip 
DC. 
Evitați contactul corpului cu suprafețele împământate, cum ar fi țevile, radiatoarele, distanțele/intervalele 
de variație și instalațiile frigorifice. Există un risc crescut de electrocutare dacă corpul dumneavoastră 
este neprotejat. Dacă utilizarea instrumentelor electrice în locuri umede este inevitabilă, o împământare a 
intrerupătorul circuitului de defecțiune trebuie utilizat pentru a furniza energie instrumentului/sculei 
dumneavoastră.  Mănușile și încălțămintea de cauciuc vă vor spori și mai mult siguranța personală.Nu  



 

 
 
 
expuneți sculele electrice la ploaie sau condiții umede. Apa care intră într-un instrument electric va 
crește riscul de electrocutare. 
Nu abuzați de cablu. Nu folosiți niciodată cablul pentru a transporta sculele și nici nu trageți ștecherul din 
priză. Păstrați cablul departe de căldură, ulei, margini ascuțite sau piese în mișcare. Înlocuiți 
corzile/cablurile deteriorate imediat. Cablurile deteriorate cresc riscul de electrocutare. 
Când folosiți un instrument electric în exterior, utilizați un prelungitor exterior marcat „W-A” sau „W.” 
Aceste cabluri sunt destinate utilizării în exterior și reduc riscul șoc electric. Consultați „Dimensiunile 
recomandate ale cablurilor de extensie” din secțiunea Accesorii din acest manual. 
 
Siguranță personală 
 
Rămâneți atent, urmăriți ce faceți și folosiți bunul simț atunci când operați un instrument electric. Nu 
utilizați instrumentul în timp ce sunteți obosiți sau sub influența drogurilor, alcoolului sau 
medicamentelor. Un moment de neatenție în timpul utilizării sculelor electrice poate duce la vătămări 
corporale grave. 
Îmbrăcați-vă adecvat. Nu purtați haine largi sau bijuterii. Prindeți-vă părul daca este lung. 
Feriți-vă părul, îmbrăcămintea și mănușile de piesele în mișcare. Hainele largi, bijuteriile sau părul lung 
pot fi prinse în părțile aflate în mișcare. Păstrați mânerele uscate, curate și fără ulei și grăsime. 
Evitați pornirea accidentală. Asigurați-vă că comutatorul este „OFF” înainte de conectare. 
Manevrarea uneltelor/instrumentelor cu degetul pe comutator sau conectarea la uneltele care au 
comutatorul „ON” poate provoca accidente. 
Scoateți cheile de reglare sau cheile de piulițe inainte de a porni instrumentul pe „ON”. O cheie de piulițe 
sau o cheie fixă care este lăsată atașată la o parte rotativă a instrumentului poate duce la vătămări 
corporale. Nu vă impacientați. Păstrați-vă fermi pe poziție și asigurați-vă echilibrul corespunzător în orice 
moment. Fermitatea corpului și echilibrul permite un control mai bun al instrumentului în situații 
neașteptate. 
Folosiți echipamentul de siguranță. Purtați întotdeauna protecție pentru ochi. Masca de praf, siguranță 
antiderapantă a încalțămintei, casca sau protecție auditivă trebuie utilizate pentru condiții adecvate. 
 
Utilizarea și îngrijirea instrumentelor electrice 
 
Utilizați cleme sau alte modalități practice pentru a fixa și susține piesa de prelucrat pe o platformă 
stabilă. Ținerea materialului ce trebuie manevrat cu mâna sau sprijinit de corpul dvs. este o metoda 
instabilă și poate duce la pierderea controlului. 
Nu forțați instrumentul. Utilizați instrumentul corect pentru ce aveți nevoie dvs. Instrumentul folosit 
corect va face treaba mai bine și mai sigur la rata pentru care a fost conceput. 
Nu utilizați instrumentul dacă comutatorul nu pornește pe „ON” sau se oprește pe „OFF”. Orice instrument 
care nu poate fi controlat prin comutator este periculos și trebuie reparat. 
Deconectați ștecherul de la sursa de alimentare înainte de a efectua orice ajustări, schimbarea 
accesoriilor sau depozitarea instrumentului. Astfel de măsuri preventive de siguranță reduc riscul 
pornirii accidentale a sculei. 
Depozitați instrumentele inactive departe de raza copiilor și a altor persoane neinstruite. Instrumentele 
sunt periculoase în mâinile utilizatorilor neantrenați. 
Păstrați instrumentele cu grijă. Păstrați sculele de tăiere ascuțite și curate. Uneltele întreținute 
corespunzător, cu muchii de tăiereascuțite sunt mai puțin susceptibile de a se încurca între ele și sunt mai 
ușor de controlat. Orice alterație sau modificare este o utilizare abuzivă și poate duce la o situație 
periculoasă. 



 

 
 
 
 
 
Verificați dacă există nealiniere sau legare a pieselor în mișcare, ruperea pieselor și orice alte condiții 
care pot afecta funcționarea. Dacă este deteriorat, duceți instrumentul la mentenanță  înainte de utilizare. 
Multe accidente sunt cauzate de instrumente slab întreținute. 
Elaborați un program periodic de mentenanță pentru instrumentul dvs. 
Utilizați numai accesorii recomandate de către producător pentru modelul dvs. Accesoriile care pot fi 
potrivite pentru o unealtă pot deveni periculoase atunci când sunt utilizate pe o altă unealtă. 

 
Mentenanța 
 
Repararea instrumentelor trebuie efectuată numai de personal calificat în reparații. Întreținerea sau 
mentenanța efectuată de personal necalificat poate duce la un risc de rănire. De exemplu: firele interne 
pot fi plasate greșit sau ciupite, arcurile de întoarcere a protecției de siguranță pot fi montate 
necorespunzător. 
Când duceți un instrument/sculă la mentenanță, utilizați numai piese de schimb identice. Urmați 
instrucțiunile din secțiunea Mentenanță a acestui manual. Utilizarea pieselor neautorizate sau 
nerespectarea Instrucțiunilor de întreținere poate crea un risc de electrocutare sau rănire. Anumiți 
agenți de curățare, cum ar fi benzina, tetraclorura de carbon, amoniac etc. pot deteriora piesele din 
plastic. 
 
Reguli de siguranță pentru Polizor Unghiular 
 
Utilizați întotdeauna un dispozitiv de protecție adecvat cu roata de șlefuire. O protecție protejează 
persoana ce o operează de fragmente de roți rupte. Atunci când se utilizează echipamente de șlefuire, 
protecția trebuie întotdeauna atașată la instrument și poziționată pentru siguranță maximă, astfel încât 
cea mai mică cantitate de roată să fie expusă din partea în care este acționat instrumentul. 
Accesoriile trebuie evaluate pentru cel puțin viteza recomandată pe eticheta de avertizare a 
instrumentului. Roțile și alte accesorii care depășesc viteza expusă pot zbura și provoca răniri. Roțile de 
șlefuit sau orice alt accesoriu trebuie să aibă o siguranță maximă viteză de funcționare mai mare decât 
„RPM fără încărcare” marcat pe placa de identificare a instrumentului. 
Țineți instrumentul cu ajutorul suprafețelor de prindere izolate atunci când efectuați și operați în cazul în 
care instrumentele de tăiere pot contacta cablurile ascunse sau propriul cablu. A lua legatura 
cu un fir „sub tensiune” va face părțile metalice expuse ale instrumentului „sub tensiune” și va electrocuta 
persoana ce o operează. 
Folosiți întotdeauna mânerul auxiliar pentru un control maxim asupra cuplului de torsiune sau retragere. 
Funcționarea polizorului fără mânerul lateral ar putea cauza pierderea controlului asupra polizorului, 
ceea ce ar putea cauza vătămări corporale grave. 
Înainte de a utiliza un polizor sau de a instala o roată nouă, inspectați roata de slefuire pentru a nu se 
detecta cioburi și fisuri. Scoateți imediat roțile stricate. Rulați instrumentul fără sarcină pentru un singur 
minut, ținând instrumentul în direcția opusă  oamenilor din jur. Roțile cu defecte se vor rupe automat în 
acest timp. 
Manipulați cu atenție atât instrumentul, cât și roțile abrazive individuale pentru a evita ciobirea sau 
crăparea. Instalați o roată nouă dacă instrumentul este scăpat jos în timpul măcinării. Nu utilizați o roată 
care poate fi deteriorată. Fragmentele dintr-o roată care izbucnește în timpul funcționării vor zbura cu o 
viteză mare, care probabil vă va lovi sau pe cei din jur. 



 

 
 
 
Nu utilizați o roată de slefuire mai mare decât dimensiunea maximă recomandată pentru unealta dvs. sau 
roți deteriorate uzate de la polizoare mai mari. 
Roțile destinate șlefuitorului / polizorului cu unghi mare nu sunt potrivite pentru viteza mare a unui 
șlefuitor / polizor cu unghi mic, aceste roți se pot sparge cu ușurință, iar fragmentele vă pot lovi pe dvs. 
sau pe cei din jur. 
Nu folosiți roți abrazive cu butuc presat pentru operațiuni de tăiere. Rotile butucului deformat nu sunt 
destinate încărcării laterale și se pot sparge la supraîncărcare. Nu utilizați aceste instrumente cu lama 
„Destinată sculpturii în lemn”. Astfel de lame creează frecvent descarcare inversă și pierdere a 
controlului. 
Purtați îmbrăcăminte adecvată în timp ce folosiți un șlefuitor / polizor. Scutul facial sau cel puțin ochelari 
de protecție, mască antipraf, manuși din piele și șorț special capabil să oprească roți mici sau fragmente 
de piese de prelucrat. 
Poziționați cablul în asa fel încat sa fie liber de roata abrazivă sau orice alt accesoriu de șlefuit. Nu 
înfășurați cablul în jurul brațului sau încheieturii mâinii dvs. Dacă pierdeți controlul și aveți cablul 
înfășurat în jurul brațului sau încheieturii mâinii, acesta vă poate bloca și vă poate provoca răni. 
Evitați deplasarea și perturbarea pozitiei roții, mai ales atunci când lucrați la colțuri, margini ascuțite 
etc. Acest lucru poate provoca pierderea controlului și descarcarea inversă . 
Curățați în mod regulat orificiile de aerisire ale instrumentului cu aer comprimat. Acumularea excesivă de 
pulbere de metal în carcasa motorului poate cauza defecțiuni electrice. 
Nu macinați și nu șlefuiți lângă materiale inflamabile. Scânteile din roată ar putea aprinde aceste 
materiale. 
Acest instrument poate fi convertit într-o masină de șlefuit cu bandă. Când șlefuirea este reluată, 
protecția și flanșele roții TREBUIE să fie reinstalate înainte de a continua cu șlefuirea. Apărătoarea ce 
asigură protecția trebuie atașată cu ușurință de instrument și poziționată pentru siguranță maximă, 
astfel încât cea mai mică cantitate de roată să fie expusă din partea în care este acționat instrumentul. 
Roata de măcinare/șlefuire nu poate fi utilizată pentru majoritatea operațiilor de șlefuire sau pentru 
periajul sârmei. 
Când șlefuiți, nu utilizați disc de șlefuit supradimensionat. Discul de șlefuit mai mare se va extinde dincolo 
de tamponul de șlefuit, provocând înșurubarea, ruperea discului sau descarcărea inversă. Hârtia 
suplimentară care se extinde dincolo de tamponul de șlefuit poate provoca, de asemenea, lacerații grave. 
 
AVERTIZARE 
Unele particule de praf create prin șlefuirea electrică, tăierea, măcinarea, găurirea și alte activități de 
construcție conțin substanțe chimice cunoscute pentru a provoca cancer, defecte la naștere sau alte 
vătămări reproductive. Câteva exemple ale acestor substanțe chimice sunt: 
plumb din vopsele pe bază de plumb, siliciu cristalin din cărămizi și ciment și alte produse din zidărie și 
arsenic și crom din cherestea tratată chimic. Riscul nostru față de aceste expuneri variază, în funcție de 
cât de des faceți acest tip de muncă. 
Pentru a vă reduce expunerea la aceste substanțe chimice: lucrați într-o zonă bine ventilată și lucrați cu 
echipamente de siguranță aprobate, cum ar fi măștile de praf special concepute pentru a filtra particulele 
microscopice. 
 
Asamblarea 
INSTALAREA PĂRȚII APARATOARE A ROȚILOR 
AVERTISMENT  
 
 



 

 
 
 
 
Folosiți protecția roților cu discuri de șlefuit. Închideți întotdeauna zăvorul blocand ziguranța. Păstrați 
protecția între dvs. și roată. Nu direcționați protecția cu deschizătura spre corpul dvs. 
 

Poziția protecției poate fi ajustată sa acomodați  operațiunea 
efectuată. 
 
 
 

 
 
Pentru a atașa dispozitivul de protecție al roții DECONECTAȚI instrumentul de la sursa de alimentare. 
Slăbiți șurubul de deblocare / blocare a dispozitivului de protecție și poziționați dispozitivul de protecție pe 
gâtul axului astfel încât cele două umflături ale dispozitivului de protecție să se alinieze cu crestăturile de 
pe gâtul axului. 
Rotiți protecția în orice direcție, în poziția dorită și fixați șurubul pentru a fixa protecția în poziție.  
 
ASAMBLAREA ROȚII DE ȘLEFUIRE A DISCULUI 
 

                                     
                                                                     Deconectați instrumentul de la sursa de alimentare. Fiti  sigur că                   
                                                                     protecția roții este în poziție pentru șlefuire. Plasați FLANSA INTERIORA și              
                                                                     ROATA de SLEFUIRE pe ax. 
                                                                     Înfiletați piulița de blocare și strângeți piulița folosind cheia       
                                                                     furnizată cu piuliță de blocare, în timp ce țineți axul în pozitie de încuiat. 
                                                                     DE ÎNLĂTURAT: Procedură inversă. 
                                                                     PENTRU ÎNLĂTURAREA PROTECȚIEI: Slăbiți deblocarea / blocarea 
protecției , înșurubați, rotiți protecția până când cele două umflături de linia protecție se aliniază cu 
crestăturile de pe gâtul axului și protejați-vă de axul fusului. 
 
PIULIȚA DE BLOCARE SI FLANȘA INTERIOARĂ 
 
 
                                                                                    Instrumentul dvs. este echipat cu un ax filetat pentru 
                                                                                    Accesorii de montare. Folosiți întotdeauna încuietoarea furnizată ,            
                                                                                    piulița (și flanșă de sprijin) care are aceeași dimensiune a firului                  
                                                                                    ca axul. 

 
 
MÂNERUL LATERAL 
Mânerul lateral utilizat pentru ghidarea și echilibrarea 
instrumentului poate fi filetat în carcasa frontală pe oricare parte 
a instrumentului, în funcție de preferințele personale și confort. 
Folosiți mânerul lateral pentru un control sigur și ușurință în 
operare 

 
 

https://ro.wikipedia.org/wiki/%C4%82
https://ro.wikipedia.org/wiki/%C4%82


 

 
 

 
    INSTRUCȚIUNI DE OPERARE 

                    INTRERUPATORUL PORNIT(ON) / OPRIT (0FF)  
                                                                                     Instrumentul este comutat cu „ON” sau „OFF” , buton situat pe  
                                                                                     mânerul din spate. 

PENTRU A PORNI „ON”, împingeți comutatorul la partea marcată 
cu „I”. 
PENTRU OPRIRE „OFF”, împingeți comutatorul la partea marcată 
cu „O” 

 
 
 
AVERTIZARE 
Țineți instrumentul cu ambele maini, deoarece cuplul de la motor poate cauza răsucirea sculei. 
Porniți aparatul si lăsați-l să atingă viteza maximă înainte de contactul cu piesa de prelucrat. Ridicați 
instrumentul de pe piesa de prelucrat înainte de a elibera comutatorul.  
NU rotiți comutatorul „ON” și „OFF” în timp ce instrumentul este sub sarcină; Acest lucru se va afecta 
dramatic durata de viață a comutatorului. 
 
Operațiuni de măcinare/șlefuire 
ALEGEREA ROȚILOR DE MĂCINARE 
AVERTISMENT Înainte de a utiliza o roată de măcinare, asigurați-vă că viteza maximă de funcționare 
sigură nu este depășită de viteza plăcii de identificare a polizorului. Nu depășiți diametrul recomandat al 
roții. 
 
DISCUL ROȚILOR DE MĂCINARE  
Roțile abrazive de măcinare trebuie selectate cu atenție pentru a utiliza mașina de șlefuit cel mai eficient. 
Roțile variază în funcție de tipul de abrazivitate, de legătură, de duritate, de mărimea granulației și de 
structură. 
Tipul corect de roată ce trebuie utilizat este determinat de lucrarea pe care o desfăsurați. Utilizați discuri 
de șlefuire cu disc pentru șlefuire rapidă a oțelului structural, a granulelor de sudură grele, a turnării din 
oțel, a oțelului inoxidabil și a altor metale feroase. 
 
SFATURI DE MĂCINARE 
      
                                                                                     Măcinarea eficientă se realizează prin controlul 

presiunii și menținerea unghiului dintre roată și piesă de 
prelucrat la 15º până la 30º. Dacă roata este aplatizată, 
instrumentul este dificil de controlat. Dacă unghiul este prea 
abrupt, presiunea este concentrată pe o zona mică care provoacă 
arsuri la suprafața de lucru. 
 
 

AVERTISMENT !Presiunea excesivă sau bruscă pe roată va încetini acțiunea de măcinare și va pune 
tensiuni periculoase pe roată. 
 
 



 

 
 
 
Când măcinați cu o roată nouă, asigurați-vă că șlefuițimăcinați în timp ce trageți instrumentul înapoi până 
când roata devine rotunjită pe marginea sa. Roțile noi au colțuri ascuțite care tind să „muște” sau să se 
taie în piesă de prelucrat atunci când se împing înainte. 
 
Operațiuni de șlefuire 
SELECȚIA DISCULUI  
Discurile de șlefuire sunt fabricate din granule de oxid de aluminiu extrem de dure și ascuțite, fenolrezină 
legată de un ambalaj robust din fibră pentru o utilizare rapidă și durabilă. 
Discurile variază în funcție de dimensiunea și distanța granulelor abrazive. CU STRAT DESCHIS (tip H) - 
folosit pentru materiale moi și pe vopsea sau lac. CU STRAT ÎNCHIS(tip K) - utilizată pentru materiale dure, 
lemn de esență tare, piatră, marmură și alte materiale. 
Discurile de șlefuire au o aderență cuprinsă între 16 (foarte grosiere) și 180 (foarte fină). Pentru a obține 
cele mai bune rezultate, selectați cu atenție discurile de șlefuit. Multe lucrări necesită utilizarea mai 
multor dimensiuni de granulație și uneori sunt necesare atât discuri „cu strat deschis cât și cu strat 
închis” pentru a face treaba mai repede. Vedeți diagrama pentru exemple de aplicare a acestora. 
 

 
 
 
 
 
 
                                                                                  Înlocuirea Periei de Carbon 
                                                                                   AVERTIZARE 

                                                                   Când orice mentenanță sau inspecție se aplică instrumentului, vă rugăm 
                                     să verificati că instrumentul este OPRIT și deconectați-l.  

                                                                                 Capul periei 
Verificați periodic periile de carbon. Periile de carbon trebuie înlocuite 

atunci când s-au uzat doar 5 mm.Îndepărtați capacul periei cu o 
șurubelniță. Scoateți peria de carbon și puneți noua perie de carbon 

înăuntru, apoi strângeți din nou capacul periei. 
NOTĂ: Încercați periile de carbon afară și în suporturile de perii să fără probleme înainte de înșurubarea 

capacului periei. Ambele perii de carbon ar trebui înlocuite împreună. 
 
Întreținere. Mentenanță 
AVERTIZARE 
Întreținerea preventivă efectuată de personal neautorizat poate duce la deplasarea greșită a firelor 
interne și a componentelor care ar putea cauza pericole grave. Vă recomandăm ca toate serviciile de 
mentenanță să fie efectuate de o Fabrică cu stație de service autorizată. 
Ungerea sculelor 
Instrumentul dvs. a fost lubrifiat corespunzător și este gata de utilizare. Se recomandă ca 
sculele cu viteze trebuie regresate cu un lubrifiant special pentru angrenaje la fiecare schimbare a periei. 
 
Periile de Carbon 
Periile și comutatorul din instrumentul dvs. au fost proiectate timp de mai multe ore oferind un serviciu de 
încredere. Pentru a menține eficiența maximă a motorului, vă recomandăm la fiecare 50 de ore de  

 



 

 
 
 
funcționare, periile trebuie examinate. Doar periile originale de schimb special concepute pentru 
instrumentul dvs. ar trebui să fie utilizate. 
Rulmenții 
După aproximativ 50 de ore de funcționare, sau la fiecare a doua schimbare a periei, rulmenții 
trebuie înlocuiti la stația de service autorizată din fabrică. Rulmenții care devin zgomotoși (datorită 
încărcării mari sau a tăierii materialului foarte abraziv) trebuie înlocuiti imediat pentru a evita 
supraîncălzirea sau defectarea motorului. 
Curățarea 
AVERTIZARE 
Pentru a evita accidentele, deconectați întotdeauna instrumentul de la sursa de alimentare înainte de 
curățarea sau efectuarea oricărei întrețineri. Instrumentul poate fi curățat cel mai eficient cu aer uscat  
 
 
 
comprimat. Purtați întotdeauna ochelari de protecție atunci când curățați uneltele cuaer  comprimat. 
Deschiderile de ventilație și manetele comutatorului trebuie păstrate curate și fără străini 
Contează. Nu încercați să curățați introducând obiecte ascuțite prin deschideri. 
 
ATENȚIE 
Anumiți agenți de curățare și solvenți deteriorează piesele din plastic. Unele dintre acestea sunt: 
benzină, tetraclorură de carbon, solvenți de curățare clorurați, amoniac și uz casnic,detergenți care 
conțin amoniac. 
Accesorii 
Cheie de piulițe 

 
Caracteristici  WFS063 
 
Tip motor: electric 220V 
Putere: 1050W 
Viteză de rotație: 0-11000rpm 
Ax: M14 
Dimensiune disc: 125mm 
Variator de turație 
Protecție metalică 

 
 
 
 
 
 
 



SCHEMA EXPLODATA

WFS063 - WOLFSON, Polizor unghiular 125mm,  1050W 



WFS063 - WOLFSON, Polizor unghiular 125mm,  1050W 

LISTA PIESELOR DE SCHIMB 

ARTICOL DESCRIERE NR.BUC ARTICOL DESCRIERE NR.BUC 
1 CAPAC SUPERIOR 1 24 SURUB 4*10 2 
2 DISC DE SLEFUIT 1 25 ROTOR 1 
3 PROTECTIA INFERIOARA 1 26 SAIBA 1 
4 PROTECTIE DISC 1 27 RULMENT 607 1 
5 AX IESIRE 1 28 CARCASA RULMENT 607 1 
6 INEL DE POTECTIE PRAF 1 29 PROTECTIE 1 
7 SURUB M4*14 4 30 STATOR 1 
8 CAPAC FRONTAL 1 31 CARCASA 1 
9 GARNITURA PRAF 4 32 PERII CARBON 2 

10 RULMENT 6201 CHL 1 33 SUPORT PERII 2 
11 ARC AX 32 1 34 ARC 2 
12 ANGRENAJ MARE 1 35 COMUTATTOR 1 
13 RULMENT 696 1 36 TIJA INTRERUPATOR 1 
14 SURUB 8*25 1 37 ARC 1 
15 MANER LATERAL 1 38 INTRERUPATOR 1 
16 PIN BLOCARE 1 39 CONTROLER DE VITEZA 1 
17 ARC BLOCARE 1 40 PLACUTA 1 
18 CAPAC BLOCARE 1 41 SURUB M4*14 1 
19 SURUB 4*20 4 42 PROTECTCTIE SPATE 1 
20 CUTIE DE VITEZE 1 43 SURUB  M4*14 1 
21 PIULITA M6 1 44 PROTECTIE CABLU 1 
22 ANGRENAJ MIC 1 45 CABLU 1 
23 RULMENT 608 1 



 
 
 
 

 
EC Declaratie de Conformitate 

 
 

A. Numar identificare produs: WFS063 
B. Denumirea si adresa Producatorului/Importatorului: Riviera Bike SRL, str.Lt Maj Av Tanase Banciu nr.12, loc. Popesti Leordeni, 

jud. Ilfov, Telefon: 0374.300.162  website@blademotors.ro 
C. Declaratia de conformitate este emisa pe raspunderea Producatorului/Importatorului : Riviera Bike SRL, str.Lt Maj Av Tanase 

Banciu nr.12, loc. Popesti Leordeni, jud. Ilfov, Telefon: 0374.300.162  website@blademotors.ro 
D. Obiectul declaratiei: 

Denumire: WOLFSON - Polizor unghiular - 125mm - 1050W 
E. Obiectul declaratiei descris la punctul D este in conformitate cu legislatia europeana relevanta de armonizare si satisfice 

ansamblul prevederilor din: 
Directiva 2006/42/CE-  privind echipamentele tehnice și de modificare a Directivei 95/16/CE (reformare) - HG 
1029/03.09.2008 privind condiţiile introducerii pe piaţă a maşinilor + HG 517/18.05.2011 pentru modificarea şi 
completarea HG 1029/2008 privind condiţiile introducerii pe piaţă a maşinilor ; 
Directiva 2014/35/UE, Echipamente de joasă tensiune (LVD) + HG 409/08.06.2016 privind stabilirea condiţiilor pentru 
punerea la dispoziţie pe piaţă a echipamentelor electrice de joasă tensiune 
Directiva 2014/30/UE, Compatibilitate electromagnetică (EMC) + HG 487/06.07.2016 privind compatibilitatea 
electromagnetică.  

F. In scopul indeplinirii normelor de siguranta si sanatate in lucru mentionate in directivele de mai sus au fost respectate 
urmatoarele standarde de armonizare: 
EN 55014-1:2017 -Compatibilitate electromagnetica. Cerințe pentru aparate de uz casnic, unelte electrice și aparate similar,  
EN IEC 61000-3-2:2019 Compatibilitate electromagnetică (EMC). Partea 3-2: Limite. Limite pentru emisiile de curent 
armonic (curentul de intrare al echipamentului ≤16 A pe fază). 
EN 61000-3-3:2013+A1:2019 Compatibilitate electromagnetică (CEM). Partea 3-3: Limite. Limitarea modificărilor de 
tensiune, a fluctuațiilor de tensiune și a pâlpâirii în sistemele publice de alimentare cu tensiune joasă, pentru echipamente 
cu curent nominal <= 16 A pe fază și care nu sunt supuse conexiunii condiționate; EN 55014 - 2: 2015 Compatibilitate 
electromagnetică. Cerințe pentru aparate de uz casnic, scule electrice și aparate similare. Partea 2: Imunitate. Standard de 
familie de produse. 
EN 60204-1:2018 Siguranța mașinilor. Echipamente electrice ale mașinilor. Cerințe generale. EN ISO 12100:2010 - Siguranța 
mașinilor. Principii generale pentru proiectare. Evaluarea riscurilor și reducerea riscurilor   
EN 60745-1:2006 Unelte electrice portabile cu motor. Siguranță. Partea 1: Cerințe generale +EN 60745-2-3:2011+A2:2013 + 
A11:2014+A12:2014+A13:2015 Scule electrice portabile cu motor. Siguranță. Partea 2-3: Cerințe particulare pentru 
polizoare, lustruitoare și șlefuitoare de tip disc. 

G. Organismul notificat Ente Certificazione Macchine Srl, Valsamoggia (BO), ITALIA  a efectuat rapoartele de incercari nr. 
MTST20040281, MTST20040282, MTET20040539 pentru directivele mentionate la punctul E si a emis certificatul nr. 
0C200602.YPIQS22, in data de 03.06.2020. 

H. Persoana responsabila pentru documentatia tehnica a produsului : este Giurgescu Bogdan 
 

I. Conform documentelor de atestare a conformitatii emise de producator, produsele mentionate mai sus asa cum au fost 
livrate in ambalajul original, nu pun in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si nu produc un impact negativ asupra  
mediului in situatia in care sunt instalate , utilizate, intretinute conform instructiunilor insotitoare. In cazul unei modificari 
asupra echipamentului, fara acordul producatorului sau distribuitorului autorizat, aceasta declaratie isi pierde valabilitatea. 

 
Semnat pentru si in numele: RIVIERA BIKE SRL 
Popesti Leordeni, 30.08.2021 
Giurgescu Bogdan 
 

RIVIERA BIKE S.R.L.  
CUI: RO18613466 

 

mailto:office@bladetools.ro


CERTIFICAT DE GARANTIE SI CALITATE 
 
 
 
 

Produs………………...…………. Model…………………………………… 
 
 

Seria de fabricatie………………………………………………………………. 
 
 

Factura Nr / Data ………………………………………………………………. 
 
 
 
 

 

Semnatura si stampila Semnatura cumparatorului 
vanzatorului  

  
 
 
 

Vandut prin societatea ....................................................... din 

localitatea……………………………………………………………….. 

str…………………………..nr………………………………………… 

 
Termenul de garantie commercial este de …… luni de la vanzarea din magazin. 

 

Cumparator/Tel…………………………………………………………….. 
 
 

Data cumpararii produsului…………………………………………… 



 
 
Conditii de garantie:  
 
1. Certificatul de garantie este valabil numai daca acesta este completat corect fara 
modificari si stersaturi, semnat si stampilat cu stampila magazinului si insotit de documentele 
de cumparare originale (facture, chitanta, bon fiscal).  
2. Durata unei reparatii se poate stabili de comun acord intre client si vanzator. 
 
3. Conform art. 20 alin (3)og.21/92 si art.20 si art.21 si lg.449/2003, schimbarea produsului 
in termenul de garantie se va face numai in urmatoarele cazuri:  
- Produsul are viciu de fabricatie;  
- Produsul are o defectiune ce nu se poate repara;  
- Nerespectarea termenului de reparatie convenit intre client si 
vanzator; - Lipsa comformitatii produsului. 

 
4. Returnarea produsului defect se va face numai cu ambalajul original si cu toate 
accesoriile livrate insotit de bonul de casa ( factura). 
 
5. Garantia nu se extinde asupra accesoriilor consumabile ( in functie de tipul produsului, 

aceste accesorii consumabile pot fi baterii, discuri, lame, lanturi,capete rotative etc. care 
prezinta deteriorari mecanice, lovituri sau deformari, neschimbarea bateriilor la timp sau 
distrugerea tastaturii. 
 
Garantia presupune repararea gratuita a defectelor datorate producatorului 
, in cadrul termenului de garantie. 
 
 
1. Unitatea service are obligatia de a efectua diagnosticarea, expertizarea si depanarea, in 
perioada de garantie, gratuit, in 30 zile de la data inregistrarii reclamatiei consumatorului. In 
cazul in care produsul nu poate fi reparat, el va fi inlocuit imediat dupa constatarea 
imposibilitatii folosirii acestuia, cu un produs similar, acordandu-ne un nou termen de garantie, 
care curge de la data preschimbarii produsului, sau se va restitui beneficiarului contravaloarea 
produsului. Agentul economic are aceleasi obligatii pentru produsul inlocuit ca si pentru 
produsul vandut initial. 
 
2. Daca produsul nu a fost folosit conform cu “ Manual de Utilizare” clientul va suporta valoare 
diagnosticarii de 20 ron. 
 
3. Vanzatorul are obligatia fata de consumator pentru produsul reclamat in cadrul termenului 
de garantie, sa asigure si sa suporte toate cheltuielile pentru repararea sau inlocuirea 
acestuia, precum si cheltuielile de diagnosticare, expertizare, ambalare transport. 
 
4. Producatorul si vanzatorul sunt exonerate (absolviti) de obligatiile lor privind garantia daca 
defectarea s-a produs din cauza nerespectarii de catre consummator a instructiunilor de 
utilizare, intretinere, manipulare, transport, depozitare, cuprinse in documentatia care 
insoteste produsul. 



Pierderea garantiei:  
1. Conditii in care produsul isi pierde garantia:
- Neglijenta in utilizare; 
- Nerespectarea conditiilor de intretinere si utilizare precizate in manualul de utilizare; -
Transport si manipulare necorespunzatoare, socuri mecanice, lovituri, caderi; 
- Folosirea produsului cu accesorii deteriorate sau cu adaptari sau modificari la
instalatia electrica sau la partile mecanice ale acestuia; 
- Instalare necorespunzatoare; 
- Nerespectarea normelor de electrosecuritate ce se impun in utilizarea produsului; -
Deteriorari sau defectiuni datorate calamitatilor natural, inundatii, incendii, traznet,
cutremur, socuri electrice; 
- Defectiuni datorate unor corpuri straine sau vietuitoare (insect,gandaci, etc) ce au intrat
in interiorul produsului. 
2. Nu fac obiectul garantiei defectiunile datorate utilizarii produsului in scopuri profesionale 
3. Dezlipirea sau ruperea intentionata a sigiliului de siguranta.

NU fac obiectul garanţiei următoarele componente şi accesorii, ale căror 
uzuri sunt considerate normale în urma utilizării: 

1. Pinion de antrenare lanţ (sprocket), şină de ghidaj, sită moară/tocătoare, filtru de ulei, filtru de 
aer, componente din cauciuc (burduf cilindru, cot carburator, inele de cauciuc, furtune, 
simeringuri, curele, etc.)

2. Filtru combustibil, buşon benzină, sită rezervor, sonde, rezervoare, plutitoare, robinet 
combustibil, cui ponto, jicloare, duje, injectoare sau duze de injector, sisteme de reglaj sau pârghii, 
garnituri sau elemente de etanşare ale carburatorului sau părţi componente, ale căror uzuri se 
datorează utilizării unui combustibil necorespunzător normelor în vigoare;

3. Ambielaj, cilindru, piston, segmenţi, supape, când uzura se datorează lipsei filtrului de aer sau 
folosirii unuia necorespunzător, ori în cazul unor detonaţii produse în urma folosirii unui 
carburant necorespunzător normelor în vigoare, ori când defecţiunea survine din cauza 
nerespectării regimului de turaţie ori în cazul motoarelor în 2T amestec necorespunzător 
benzină cu ulei (raport amestec 30 ml ulei la 1 litru benzină, pentru uleiurile achiziţionate de la  
distribuitorul S.C.  RIVIERA BIKE SRL).
4. Becuri, ventilatoare, fulii, carcase plastic, mufe, stuturi, roţi sau role din plastic ;

5. Aprinderile şi releele (în cazul condensării sau scurtcircuitului), bujie, cablu bujie,  
întrerupătoare, cabluri electrice;
6. Amortizoare din cauciuc sau arc, cabluri (de ambreiaj, acceleraţie, masă cosit, tracţiune, etc);
7. Saboţi şi plăcuţe frână, ambreiaje, ferodouri, arc ambreiaj;



8. Componente electrice sau electronice, când defecţiunile survin din cauza lipsei
împământării, utilizarea sau expunerea în condiţii de mediu improprii (umezeală excesivă,
temperaturi necorespunzătoare, alimentare la tensiune necorespunzătoare) sau tensiune
fluctuantă (în cazul generatoarelor de curent, când puterea consumatorilor este mai
mare decât cea furnizată; 
9. Presetupă, turbină, carcasă turbină (când defecţiunea a survenit în urma
impurităţilor din pompă sau a presiunii create în pompă de alte utilaje, maşini, etc); 
10. Elementele componente ale sistemului de tăiere, ex: lanţ motofierăstrău, disc
motocositoare, cuţit masă cosit, cuţit maşină gazon, cuţit moară/tocătoare, etc.; 
11. Tambur demaror, şnur starter, arc demaror, mâner starter;
12. Masă cosit, cuţit masă cosit, pinteni, contracuţite, dinţi, suport reglaj, suport nucă, 
nucă, bieletă (întreg lanţul cinematic al sistemului de tăiere la motocositori), când nu sunt 
corect exploatate, reglate sau curăţite.  

ATENTIE! ACEST PRODUS A FOST FABRICAT 
NUMAI PENTRU UZUL CASNIC, NU PENTRU 

OPERATIUNI INDUSTRIALE 

ATENTIE! RESPECTATI INTOCMAI 
INSTRUCTIUNILE DIN MANUALUL DE 

UTILIZARE AL PRODUSULUI 



In atentia clientului:  
1. Clientul este obligat sa solicite vanzatorului sa verifice daca produsul este insotit de
manualul de utilizare, accesoriile precizate in manual sa se faca proba de functionare a
produsului. 
2. Vanzatorul care comercializeaza produsul are obligatia sa faca demonstratia de
functionare a produsului si sa explice consumatorului modul de utilizare al acestuia, daca
consumatorul solicita acest lucru. 
3. Clientul are obligatia de a citi si a lua la cunostiinta de conditiile de garantie si de
reparatie mentionate in certificatul de garantie. 
4. In cazul unei defectiuni a produsului, clientul are obligatia de a stabili un termen rezonabil
de reparative de comun accord cu vanzatorul.
5. Orice reclamatie ulterioara datorata nerespectarii acestor conditii nu face obiectul garantiei. 
6. Aparatul va fi adus la vanzator in stare de curatenie si cu ambalajul original. 
7. Nu folositi aparatul in conditii de umiditate, praf, temperature scazute.

Nr. Data Data Reparatia Prelungirea Garantia Numele Semnatura 
Crt inregistrarii solutionarii executata termenului acordata si Consumatorului 

reclamatiei reclamatiei /piese de garantie pentru semnatura 
consumatorulu inlocuite a lucrarea depanatorulu 

produsului de 
service 

SERVICE-URI AUTORIZATE 
SC. Riviera Bike SRL, Popesti Leordeni, Ilfov, Str. Tanase Banciu, nr.12
SC. Rivera Bike SRL - MAGAZINUL TOTAL Bacau, Calea Republicii, nr.163

IMPORTATOR: Sc. Riviera Bike SRL, 
str.Lt Maj Av Tanase Banciu nr.12, 
Loc. Popesti Leordeni, jud. llfov, Telefon: 0374.300.162 
website@blademotors.ro; 
www.blademotors.ro 




