
MODUL DE UTILIZARE  

Inainte de utilizarea rașpelului ROTO citiți instrucțiunile pentru funcționarea în 

siguranță a polizorului unghiular electric. Nerespectarea măsurilor de securitate la 

manipularea sculelor electrice și a instrucțiunilor pentru rașpelul ROTO pot provoca un 

șoc electric, un incendiu sau răni grave. 

 1. fiți atenți la specificațiile tehnice ale sculei electrice ( putere, viteza maximă, clasa 

de securitate electrică ). 

 2. citiți instrucțiunile pentru rașpelul ROTO. Nu le aruncați ! Dacă împrumutați 

rașpelul ROTO, asigurați-vă ca și aceste instrucțiuni îl însoțesc, pentru ca persoana să 

ia cunoștință de ele înainte de a utiliza rașpelul. 

 3. rașpelul ROTO este destinat prelucrării materialelor moi ( lemn, plastic, cauciuc, 

spumă de polistiren, rășină ). Nu este destinat metalelor. 

 4. montarea rașpelului ROTO pe ax: 

               a) asigurați-vă de starea rașpelului ROTO înainte de utilizare. Un rașpel ROTO 

fisurat sau deformat în orice fel nu trebuie în niciun caz să fie utilizat 

               b) verificați ca polizorul să nu fie branșat la priză 

               c) introduceți piulița de strângere potrivită pe axul polizorului  

               d) puneți rașpelul ROTO pe piulița de strângere și centrați-l corect. Fiți atenți la 

poziția rașpelului ROTO și la orientarea părții bombate. 

               e) cu ajutorul unei chei și a unei piulițe potrivite strângeți rașpelul ROTO în 

poziția de lucru. Nu utilizați decît piulița originală și scule potrivite.  

               f) verificați strângerea apărătorii de protecție și, dacă e nevoie, strângeți-o din 

nou. Nu porniți polizorul fără piesa de protecție. 

               g) verificați cu mâna dacă rașpelul ROTO se rotește liber 

               h) porniți polizorul și faceți un test de 30 de secunde la viteza maximă de rotație. 

Dacă apar vibrații puternice sau orice alt element neplăcut opriți imediat 

polizorul și căutați cauzele posibile ale vibrațiilor 

 

NOTĂ ! 



O fixare corectă a rașpelului ROTO nu garantează utilizarea sa in condiții de siguranță. 

ATENȚIE ! 

Securitatea lucrului: 

 Tratarea materialelor cu ajutorul rașpelului ROTO trebuie făcută afară.  Suportul 

trebuie să fie neted și fără obstacole pentru a permite libera circulație în jurul locului 

de muncă. Locul de muncă trebuie să fie iluminat suficient. 

 Nu lucrați în preajma substanțelor inflamabile, a gazelor sau a materialelor sub formă 

de pulbere 

 Încercați să fixați obiectul pe care îl prelucrați  

 Inlăturați obiectele metalice din obiectul pe care îl prelucrați ( șuruburi, distanțieri, etc 

) înainte de începerea prelucrării 

 Deturnarea atenției de la lucru poate antrena pierderea controlului asupra aparatului. 

Împiedicați accesul copiilor, al altor persoane  și al animalelor în preajma locului de 

lucru în timpul prelucrării cu rașpelul ROTO. Așchiile separate pot zbura și cauza 

pagube în afara zonei de lucru imediate. 

 Trebuie utilizați obligatoriu ochelarii de protecție. Folosiți și alte echipamente de 

protecție potrivit materialului pe care îl utilizați, tipului de aparat electric, al sculelor 

pe care le utilizați, al locului de lucru și duratei timpului de prelucrare. Utilizați și alte 

mijloace de protecție individuală cum ar fi mănușile de protecție, măștile de protecție, 

antifoanele și pantofii de protecție antiderapanți. 

 Dacă puteți monta un aparat de aspirare pentru captarea așchiilor asigurați-vă că este 

instalat corect. 

 Îmbrăcați-vă într-o manieră potrivită pentru lucru. Hainele largi, părul lung sau 

bijuteriile pot fi aspirate de către mașina în rotație și pot cauza răni grave. 

 Nu vă supraestimați competența. Luați o poziție de lucru sigură și stabilă, mențineți-vă 

permanent echilibrul 

 Țineți mereu aparatul de mânerul izolat, pentru că ceva neprevăzut poate oricând să 

apară și cablul electric poate fi secționat sau deteriorat 

 Nu suprasolicitați polizorul sau rașpelul ROTO 

 Apăsarea rașpelului ROTO pe material nu va schimba eficacitatea lui, dar îl va uza 

prematur 

 Nu utilizați rașpelul ROTO dacă sunteți obosit, sub influența drogurilor, a alcoolului 

sau a medicamentelor  

 Nu utilizați un rașpel ROTO uzat sau deteriorat  

 Nu încercați să înlăturați rașpelul ROTO înainte ca el să se oprească. Nu opriți 

niciodată rașpelul ROTO cu ajutorul unei forțe externe.  

 După utilizarea unui rașpel ROTO acesta poate fi fierbinte. Nu-l atingeți înainte ca el 

să se răcească.  

 Rașpelul ROTO este destinat persoanelor obișnuite să lucreze cu polizorul unghiular și 

care sunt familiarizate cu toate pericolele potențiale asociate utilizării plăcilor rotative 

abrazive și cu măsurile de protecție aferente acestora. Lucrul cu rașpelul ROTO se 

face autorizat și cei care sunt sub supravegherea persoanelor calificate în scopul 

formării profesionale pentru a putea lucra cu scula vor învăța toate măsurile de 

precauție. Utilizarea rașpelului ROTO de către persoanele handicapate ( fizic sau 

psihic ) nu este autorizată fără supravegherea unei persoane responsabile. 

Întreținerea rașpelului ROTO 

 Păstrați rașpelul ROTO într-un loc uscat 



 Asigurați-vă ca lamele nu sunt în contact cu o suprafață metalică 

 Nu puneți alte lucruri pe rașpelul ROTO. Un rașpel ROTO deformat nu are autorizarea 

de a fi utilizat. 

Depozitarea rașpelului ROTO la deșeuri 

Rașpelul ROTO este fabricat plecînd de la tablă de oțel și inele de polipropilenă, care pot fi 

reciclate separat în mod complet. Nu este permisă aruncarea rașpelului ROTO împreună cu 

deșeurile menajere, ci numai în conformitate cu reglementările locale și în locurile prevăzute 

în acest scop, sau în containerele pentru metal. 

ATENȚIE: Nu este destinat prelucrării metalelor 

 

 

ATENȚIE !!! 

 

Verificați des starea de uzură a lamelor rașpelului ROTO. Operarea discului cu lamele 

uzate poate fi extrem de periculoasă. Un disc uzat poate să se spargă sau să se rupă 

ușor. Loviturile sau contactul unui disc ROTO uzat cu nodurile din lemn sau cu 

crăpăturile lemnului sunt extrem de periculoase. 

 

Dacă pe parcursul operării discul ROTO vine în contact cu o altă suprafață vecină 

piesei de prelucrat ( cui, pană, metal, beton ) verificați integritatea discului ROTO 

înainte de a continua lucrul 

 

Nu operați niciodată cu polizorul unghiular fără apărătoarea de protecție 

 


