
 :הבאות הפעולות את בצע החדשני ROTO של החיתוך בדיסק שימוש לפני
 

 לשימוש הבטיחות להוראות ציות אי . ROTO ומשייף חשמלי חיתוך דיסק עם לעבודה ההוראות את קרא
 .חמורה לפציעה או לשריפה ,להתחשמלות לגרום עלול ROTO ומשייף חשמלי בכלי
 הבטיחות של ודרוג לדקה סיבובים של מרבי מספר ,כוח) יהחשמל חיתוך דיסק של הטכני המפרט את קרא

 .(החשמלית
 .מתכת לשיוף מתאים לא זה .רכים חומרים ושיוף לחיתוך כלי הוא זה ROTO משייף

 
 :הציר על ROTO משייף התקנת

 .מעוות או סדוק ROTO במשייף להשתמש אין .נזק לכל ROTO ה דיסק את בדוק ההתקנה לפני
 .החשמל מאספקת מנותק חשמליה חיתוך שדיסק ודא
 .החשמלי החיתוך כלי של הציר על הגיבוי אוגן את הנח
 המעוגל המשטח ביחס הנכון למיקום לב שים .אותו ומרכז הגיבוי אוגן על ROTO השיוף הדיסק את הנח
 . ROTO משייף של

 וכלים גיבוי באוגן ורק אך השתמש .הנכון במצב ROTO המשייף להידוק תואמים ואוגן בחתיכה השתמש
 .להידוק המקוריים

 .בטיחות חלקי ללא הכלי את להפעיל אין .אותו גם הדק הצורך ובמידת מאובטח הבטיחות גלגל אם בדוק
 .בחופשיות להסתובב יכול  ROTO משייף אם לבדוק כדי שלך ביד השתמש

 של מרביה למספר להאיץ לו ואפשר תקינה עבודה לבדיקת שניות 30 למשך החשמלי הכלי את הפעל
 סיבות חפש מכן ולאחר הכלי את מייד כבה ,אחרות תקלות או גדולות תנודות של במקרה . סיבובים

 .רטט הגורמות אפשריות

 
 !ַאזָהָרה

 
 בטיחות הוראות

 
 .העבודה אזור בתוך חופשית תנועה עבור מקום מספיק לוודא יש

 היטב מואר להיות צריך העבודה אזור
 . אבק או גזים ,דלקים מנוזלים הרחק
 .(' וכו ווים ,ברגים ,מסמרים) לעבודה המיועד החומר מן מתכת חפצי כל להסיר יש העבודה תחילת לפני

 משייף עם עבודה כדי תוך אורח מעוברי מרחק שמור .הכלי על שליטה לאובדן לגרום יכול דעת הסחות כל
ROTO. העבודה לאזור מחוץ אפילו לפציעות ולגרום לעוף יכולים שהוסרו חלקיקים. 

 .מגן משקפי להשתמש הקפד
 .חלקה נגד ונעליים אוזניים מגני ,מגן כפפות כן כמו ,מגן ביגוד ללבוש מומלץ

 שהם לוודא יש ,שלך החשמלי הכלי על מרכבים להיות יכולים חלקיקים ולוכד אבק סינון שקיות אם
 .כהלכה מותקנים

 לגרום הנעים בחלקים להיתפס עלולים יםארוכ תכשיטים או שיער ,רפויים בגדים .כראוי להתלבש יש
 .קשות לפציעות

 .איזון על ולשמור ויציבה בטוחה עמדה לנקוט  יש .שלך היכולות את המידה על יתר תעריך אל
 או להיפגע עלול ההזנה כבל צפויות בלתי נסיבות בשל .המבודדות בידיות רק החשמלי הכלי את החזק

 .להחתך
 מייעל לא החומר כנגד ROTO השיוף דיסק על לחיצה .ROTO משייף או החשמלי הכלי על כוח לאלץ אין

 .אסור השמנים או הנוזלים סוגי כל עם מאולץ קירור .לצורך שלא הטמפרטורה את מעלה  אך ,העבודה את
 .תרופות או אלכוהול ,סמים השפעת תחת ,עייף שאתה בשעה  ROTO במשייף להשתמש אין
 .אסור השחיקה להבי חידוד .פגומים או שחוקים  ROTO בדיסקי להשתמש אין
 בכדי בכוח תשתמש אל לעולם .מוחלטת לעצירה הגיע ROTO שמשייף לפני החשמלי הכלי את להניח אין



 .הכלי חלקי סיבוב את לעצור
 .מתקרר שזה עד לגעת אין .השימוש לאחר חם להיות יכול המשייף

 לסיכונים ומודעים עבודה כלי עם הכרות יבעל אנשים ידי על רק לשימוש ניתנים ROTO השיוף דיסקי
 .הבטיחות הוראות עם גם כמו ,מסתובבים שחיקה בדיסקי שימוש של הפוטנציאליים

 ניסיון חוסר בעלי או ,נפשיות או חושיות ,פיזיות מגבלות עם אנשים ידי על לשימוש מיועד אינו זה משייף
 האחראי אדם ידי על ROTO במשייף שלשימו הנוגעות הוראות או פיקוח קיבלו הם אם אלא ,וידע

 .לבטיחותם

 
 לטיפוח טיפים 
 

 .יבשה בסביבה ROTO משייף את שמור
 .מתכת משטחי עם במגע באים לא שלהבים ודא
 .לשימוש אסור ושחוק מעוות ROTO. ROTO השיוף דיסקים על חפצים תניחו אל

 
 ְרׁשּות

 
 ניתן הפרדה לאחר אשר פוליפרופילן אוגן לדהפ פח עשוי הוא .מלא באופן למיחזור ניתן ROTO המשייף 

 .מוחלט למחזר

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :האריזה על יופיע

 
 

 זווית מטחנות עבור אוניברסלי כלי
 !חדש
 מתכתיים שאינם יישומים עבור
 נבחרת בנקודות נורמה עם נבדק
 :תעשייתי עיצוב מספר

 למתכות מתאים לא !אזהרה
 !לא

 .ROTO Kruna d.o.o :יצרן
 ְיבּוָאן

 דקה / סיבובים מקסימום
1,5mm 2,0 ;שיניים גודל mm מ"מ 2,5 שיניים גודל ;שיניים גודל 

 DC 01 פלדת :חומר
Thermochemically מעובד: Nitrarted 

 מקצועית באיכות
 מוצר קוד

 מפורטות הוראות לקבלת פלסטיק אבזם את הפרד

 
 

 ROTO למשייף מומלצת טחינה מהירות
 מותר מקס׳ מומלץ קוטר חומר

 ד"סל .m / sec ד"סל
 רך עץ
 קשה עץ

 מלאכותי מלחים
 גומי ,פלסטיק 


