
 

 

Пред да го користите иновативниот ROTO RAŠPA, треба да го направите следново:          

Прочитајте ги упатствата за безбедно работење со  ел. аголни брусилки. Непочитувањето на  

безбедносните упатства при работењето со ел. алат и непопочитувањето на упатствата за 

користење на ROTO RAŠPА може да предизвикаат електричен удар, пожар или тешка повреда. 

1. Внимавајте на техничките спецификации на погонскиот ел.алат (моќ, максимален број на 

вртежи и ознака на класите за електрична безбедност).                                                                                                                      

2. Прочитајте ги инструкциите за работа на  ROTO RAŠPA. Не ги фрлајте. Ако го изнајмите ROTO 

RAŠPА алат задолжително прочитајте го упатството за употреба, за да се запознете со 

работењето  пред употреба.                                                                                                                                                                

3. ROTO RAŠPA е наменет за преработка на меки материјали (дрво, пластика, гума, стиропор, 

вештачки смоли). Не е наменет за обработка на метали.                                                                         

4. Монтирање на ROTO RAŠPА на вретеното:                                                                                                

а) Проверете ја исправноста на ROTO RAŠPА пред монтажата. Не е дозволено да се употребува 

доколку има  пукнатина или на друг начин оштетување на ROTO RAŠPА.                                                                                     

б) Проверете дали ел. апарат  е поврзан со напојувањето                                                                                        

в) Наместете ја соодветната спојка за прицврстување на вретеното на ел. аголна брусилка                    

г) Поставете го ROTO RAŠPA на прирабницата и центрирајте го. Внимавајте на правилното 

позиционирање во однос на заоблената површина на ROTO RAŠPА.                                                    

д) Соодветната монтажа на прирабницата и соодветен клуч за затегање на  ROTO RAŠPA во 

позиција за работа. Користете само оригинални прирабници и алат за прицврстување.                                       

ѓ) Проверете дали безбедносната заштита е затегната и затегнете ако е потребно. Не 

започнувајте да работете со ел.алат  без заштитните делови.                                                                                                                                                       

е) Проверете ја слободната ротација на ROTO RAŠPА со рака                                                                                    

ж) Вклучете го ел. алат и извршете пробно работење од 30 секунди со максимална дозволена 

брзина. Во случај на големи вибраци или други неправности на ел. алат веднаш да се исклучи 

и пронајде ги можните причини за вибраците.  

  Забелешка! Правилното поставување на ROTO RAŠPА на Вашиот електричниот апарат не 

гарантира негово безбедно користење. 

 

 

 

 

 

 

 



ВНИМАНИЕ! 

Безбедност при работа                                                                                                                                        

* Изработка на материјали со ROTO RAŠPА  работете ги на отворено. Подлогата треба да биде 

рамна, без никакви пречки, кои го спречува слободното движење околу работното место. 

Работното место треба да биде доволно осветлено.                                                                                   

* Избегнувајте да работите во близина на запаливи течности, гасови или прашкасти 

материјали.                                                                                                                                                                                                                  

* Предметот кој го обработувате фиксирајте го во позицијата за обработка.                                                                                                               

* Отстранете ги металните предмети од предметот кој го обработувате (шајки, завртки, 

клинови и слично), пред почетокот на обработката.                                                                                                                                                                 

* Отргнување на вниманието од работата може да резултира со губење на контролата над 

уредот. Спречите го пристапот на децата или други лица и животни во близината во текот на 

работата со ROTO RAŠPА. Одредени честички можат да одлетаат и да предизвикаат и повреди 

надвор од работна површина.                                                                                                                                

*Обавезно користете заштитни очила. Користете и други заштитни средства во зависност од 

видот на материјалот кој го обработувате, од типот на погоноскиот ел.алат што го користите, 

локацијата на работното место и времето за обработка. Други средства за лична заштита се: 

заштитни ракавици, заштитна маска, штитници за уши и чевли против лизгање.                                                            

* Ако може да се монтира направа за вшмукување на одредени честици, проверете дали е 

правилно монтирана на ел. алатка.                                                                                                                                                                  

* Соодветно облечете се за работа. Широка облека, долга коса или накит  може да бидат 

оотфатени од ротационите делови на машината и да предизвика сериозни повреди.                                                                     

* Не преценувајте ги вашите способности. Заземете безбедна и стабилна позиција и 

одржувајте рамнотежа на телото.                                                                                                                                                                         

* Ел.алат држете го само за изолираните рачки. Поради непредвидена ситуација, кабелот за 

напојување може да се оштети или пресече.                                                                                                                      

* Не го оптоварувајте погонскиот ел.апарат и ROTO RAŠPA .Притискање на ROTO RAŠPA врз 

матријалите кои ги обработувате не влијае на ефикасноста, но  доаѓа до зголемување на 

работна температура од ROTO RAŠPA  и оптоварување ел. аголни брусилки. Форсирано ладење 

со било која течност или масло е забрането.                                                                                                                                                                

* Не користете ROTO RAŠPА  ако сте заморни, ако се под влијание на дрога, алкохол или 

лекови.                                                                                                                                                                                          

* Не користете истрошени или оштетени ROTO RAŠPА. Острењето на рабовите за сечење е 

забрането.                                                                                                                                                               

* Не го оставајте ел.алат на под или работна маса  додека не запаре со работа ROTO RAŠPА . 

Ротирањето на деловите на алатот никогаш не ги застанувајте со помош на бочна сила.                                                                                                                                                     

* По користењето на ROTO RAŠPA , истиот може да биде топол. Не го допирајте додека не се 

излади.                                                                                                                                                                                         

* Работа со ROTO RAŠPA е дозволено на лица кои се квалификувани да работат со алат и се 

запознаени со потенцијалните ризици од употреба на ротирачките брусни плочи и мерките за 

безбедност. Работа со ROTO RAŠPA е дозволено на лица кои се под надзор на квалификувано 

одговорно лице кое ги познава  мерките на претпазливост. Управување со  ROTO RAŠPA од 

страна на лица со посебни потреби (во било која форма на физички недостаток или ментално 

растројство), без контрола на одговорното лице не е дозволено. 



Одржување на  ROTO RAŠPА                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

*ROTO RAŠPA чувајте го на суво место.                                                                                                                               

* Внимавајте ножевите да не се во контакт со металната површина.                                                                 

* Не ставајте предмети на ROTO RAŠPA. Оштетените ROTO RAŠPA не смеат да се користат. 

Отстранување на ROTO RAŠPА                                                                                                                                                   

• ROTO RAŠPA е направен од челик и полипропилен прирабници кои по одделувањето може 

целосно да се рециклираат. Не е дозволено отстранување заедно со другиот домашен отпад, 

но во согласност со локалната регулатива за рециклирање на отпад или посебно обележани 

контејнери за депонирање на метал. 

 

ВНИМАНИЕ !!! 

• Проверете ги честите абење на ROTO RAŠPA, односно на рабовите за сечење. Работата со 

истрошените рабови за сечење  може да биде исклучително опасна. Истрошените ROTO 

RAŠPA, односно рабовите на сечење може да резултира со пукнатини и кршење. Особено е 

опасно повќе пати ударирање или контакт на истрошениот ROTO RAŠPA со чвор на дрвото или 

пукнатините. 

• Ако ROTO RAŠPA дојде во контакт со друг дел за работа (шајка, клин, метал, бетон), 

проверете ја точноста на ROTO RAŠPA пред да продолжите. 

• Не користете аголна брусилка без заштитна рамка! 

 


