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Română

ACCESORII STANDARD

(1) Piesă de ghidare în paralel ...................................... 1
(2) Ghidaj pentru șablon ................................................. 1
(3) Cheie ........................................................................... 1
(4) Șurub fluture (A) ........................................................ 2
(5) Resort de blocare ...................................................... 2
Asiguraţi-vă că aţi verificat accesoriile standard de pe
produs întrucât acestea pot fi schimbate în funcţie de
regiune.
Accesoriile standard pot fi schimbate fără preaviz.

ACCESORII OPŢIONALE - vândute separat

(1) Ghidaj pentru șablon

d) Depozitaţi sculele electrice neutilizate departe
de zona de acţiune a copiilor și nu lăsaţi
persoanele care nu sunt familiarizate cu scula
electrică sau cu prezentele instrucţiuni să
folosească scula electrică.
Sculele electrice sunt periculoase în mâinile
utilizatorilor neinstruiţi.

e) Întreţineţi sculele electrice. Verificaţi alinierea
și prinderea pieselor în mișcare, ruperea pieselor
precum și toate celelalte aspecte care ar putea
să influenţeze funcţionarea sculelor electrice.
Dacă scula electrică este deteriorată, înainte de
a o utiliza duceţi-o la reparat.
Multe accidente sunt provocate de scule electrice
necorespunzător întreţinute.

f) Păstraţi elementele de tăiere curate și ascuţite.
Elementele de tăiere bine întreţinute și cu muchiile
tăietoare bine ascuţite sunt mai ușor de controlat și
este mai puţin probabil să se agaţe.

g) Folosiţi scula electrică, accesoriile și vârfurile
etc. în conformitate cu prezentele instrucţiuni,
luând în considerare condiţiile de lucru și
operaţiunile ce urmează a fi efectuate.
Folosirea sculei electrice pentru alte operaţiuni decât
cele prevăzute poate avea ca efect apariţia unor
situaţii periculoase.

5) Service
a) Scula electrică trebuie reparată de o persoană

calificată, folosind numai piese de schimb identice.
Astfel se asigură menţinerea siguranţei sculei electrice.

PRECAUŢIE
Ţineţi copiii și persoanele infirme la distanţă.
Atunci când nu este folosită, scula electrică trebuie
depozitată departe de zona de acţiune a copiilor și a
persoanelor infirme.

PRECAUŢII LA UTILIZAREA RINDELEI

1. Utilizarea cu o singură mână este instabilă și periculoasă.
Aveţi grijă și ţineţi ferm ambele mânere în timpul
utilizării.

2. Imediat după utilizare, cuţitul este foarte fierbinte. Sub
niciun motiv, nu atingeţi cuţitul cu mâna neprotejată.

Model M12VE M12SE
Tensiune (pe zone)* (110V, 120V, 220V, 230V, 240V) 
Putere* 2000 W 1700 W
Capacitatea mandrinei cu bucă elastică 12 mm sau 1/2”
Viteză la mers în gol 8000 – 22000 min–1 22000 min–1

Cursa corpului principal 65 mm
Greutate (fără cablu și accesorii standard) 5,3 kg

* Asiguraţi-vă că aţi verificat plăcuţa de identificare de pe produs deoarece aceasta poate fi modificată în funcţie
de regiune.

SPECIFICAŢII

Partea inferioară a
sub bază

A B C

16,5 mm 18 mm

18,5 mm 20 mm
4,5 mm

25,5 mm 27 mm

28,5 mm 30 mm
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