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Informaţii şi suport clienţi: 

Telefon: 0351 820 105 

E-mail: info@ruris.ro 
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Dispozitiv de ascutit lanț  

Dispozitivul de ascuțit lanț este conceput pentru ascuțirea lanțurilor de ferăstrău.   

SPECIFICAȚII TEHNICE     

  

 

COMPONENTELE PRODUSULUI   

  
1. Opritor lanț                                                         

2. Șurub de ajustare opritor lanț   

3. Scală pentru ajustarea unghiului de șlefuire    

4. Șurub de fixare lanț  

5.Disc pentru șlefuit  

6.Comutator pornire/oprire  

7.Limitator de adâncime 

SIGURANȚĂ   

AVERTIZARE! Citiți toate avertizările de siguranță și toate instrucțiunile. Nerespectarea acestor 

avertismente și instrucțiuni poate conduce la electrocutare, incendii și/sau răni grave.  

• Mașina trebuie să fie utilizată numai în scopul prevăzut. Orice altă utilizare este considerată caz de 

utilizare necorespunzătoare. Utilizatorul/operatorul și nu producătorul va fi răspunzător pentru orice daune 

sau leziuni de orice fel cauzate ca urmare a acestui fapt. Vă rugăm să rețineți că echipamentele noastre 

nu au fost proiectate pentru a fi utilizate în scop comercial, industrial sau de comerț. Garanția noastră va fi 

anulată în cazul în care mașina este utilizată în scopuri comerciale, industriale sau de comerț sau în 

scopuri echivalente. Mașina trebuie utilizată numai în scopul prevăzut! Chiar și atunci când aceasta este 

folosită conform destinației sale este totuși imposibil să fie eliminați anumiți factori de risc rezidual. 

Următoarele pericole pot apărea în legătură cu construcția și configurația mașinii:  

• Contactul cu discul de șlefuit atunci când acesta nu este acoperit  

• Aruncarea pieselor de la discurile de șlefuit deteriorate  

• Aruncarea din mașină a pieselor de prelucrat și a părților din piesele de prelucrat  

• Deteriorarea auzului în cazul în care căștile pentru urechi nu sunt utilizate după cum este necesar  

 Mașina dumneavoastră este dublu izolată în conformitate cu EN 50144;prin urmare nu este necesar  

niciun cablu de legare la pământ.  

ÎNTREȚINERE  

Asigurați-vă că mașina nu este pornită atunci când se efectuează lucrări de întreținere la motor. Curățați 

în mod regulat carcasa mașinii cu o cârpă moale, de preferat după fiecare utilizare. Mențineți fantele de 

aerisire fără praf și murdărie. În cazul în care murdăria nu se dezlipește folosiți o cârpă moale, umezită cu apă 

și săpun. Nu utilizați niciodată solvenți cum ar fi benzină, alcool, apă amoniacală, etc. Acești solvenți pot 

deteriora componentele din plastic.  Mașina nu necesită lubrifiere suplimentară.  

În cazul în care s-a produs o defecțiune, de exemplu după uzura unei componente, vă rugăm să contactați 

service-ul distribuitorului dumneavoastră local.  

PROTECȚIA MEDIULUI  

În scopul de a preveni deteriorarea mașinii în timpul transportului, aceasta este livrată într-un ambalaj solid. 

Cele mai multe dintre materialele ambalajului pot fi reciclate. Duceți aceste materiale la puncte de reciclare 

corespunzătoare. Duceți aparatele care nu mai sunt necesare la distribuitorul local. Aici, acestea vor fi 

eliminate într-un mod sigur pentru mediu.   

  

Aparatele electrice scoase din uz sunt reciclabile și nu trebuie aruncate în gunoiul menajer! Vă 

rugăm să ne sprijiniți în mod activ în conservarea resurselor și protejarea mediului prin returnarea 

acestei mașini la centrele de colectare (dacă există).  
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DECLARAȚIE DE CONFORMITATE    
Declarăm pe proprie răspundere că acest produs este în conformitate cu următoarele standarde sau 

documente standardizate: EN 61029-2-10:2010; EN 601029-1:2009+A11:10; în conformitate cu reglementările 

2006/42/CE.  

 
Persoana autorizata si semnatura:               Ing. Stroe Marius Catalin 

Director  General  al 

                                     SC RURIS IMPEX SRL 

 


