MAŞINA MONOPERIE DE ŞLEFUIT, LUSTRUIT, SPĂLAT ŞI CURĂŢAT MARMURA

KROMA
AVERTIZĂRI:

citiţi cu atenţie şi însuşiţi-vă indicaţiile generale de utilizare a maşinii, cuprinse în manualul de
faţă, pentru a evita pericolele grave sau chiar moartea

necitirea şi nerespectarea instrucţiunilor cuprinse în prezentul manual poate fi dăunătoare atât
pentru operatorul îsuşi cât şi pentru personale din jur

necitirea şi nerespectarea instrucţiunilor cuprinse în prezentul manual poate fi dăunătoare
pentru maşină sau pentru alte obiecte din raza de acţiune
PERICOL:

necitirea şi nerespectarea indicaţiilor cuprinse în manualul Instrucţiuni de Utilizare înainte de
prima utilizare a maşinii precum şi încercarea de a repara maşina, poate dăuna atât maşinii cât şi
obiectelor din apropiere sau persoanelor

nu utilizaţi maşina înainte ca aceasta să fie asamblată în întregime. Verificaţi maşina înainte de
utilizare. Utilizaţi maşina doar în conformitate cu instrucţiunile cuprinse în prezentul manual de
Instrucţiuni de Utilzare. Utilizaţi doar ştecherele şi piesele de schimb originale

maşina prezintă pericol de explozie când este întrebuinţată în apropierea materialelor
inflamabile sau a vaporilor. Nu întrebuinţaţi maşina în apropierea surselor cu carburant, praf
combustibil, solvent sau alte materiale inflamabile

utilizarea maşinii ce are cablul de alimentare întrerupt poate cauza scurt circuit electric. Nu
utilizaţi firul de alimentare pentru a transporta maşina. Nu lăsaţi cablul de alimentare în contact cu
suprafeţe încălzite. Nu vă conectaţi la sursa de alimentare prin intermediul unui ştecher nepotrivit

operaţiunile de întreţinere sau service asupra unei maşini care nu a fost deconectată de la
sursa de alimentare cu curent electric pot cauza grave scurt circuite sau accidente. Dec uplaţi maşina
de la orice sursă de curent electric înainte de a efectua intervenţii asupra ei
AVERTIZĂRI:

acţionaţi asupra maşinii doar după ce aţi luat la cunoştinţă toate simbolurile de pericol şi
etichetele prinse pe maşină. Citiţi conţinutul tuturor etichetelor şi luaţi la cunostinţă simbolurile de
pericol înainte de a începe să utilizaţi maşina. Asiguraţi-vă că toate etichetele sunt prinse pe maşină

componentele electrice pot suferi scurt circuit în cazul în care intră în contact cu apa sau întrun mediu cu umiditate. Asiguraţi-vă că sunt menţinute uscate toate componentele electrice. Depozitaţi
maşina doar în locaţii ferite de umiditate

întrebuinţarea maşinii în vederea transportării altor obiecte sau pentru a vă căţăra pe ea este
dăunător atât pentru integritatea maşinii cât şi pentru viaţa persoanelor în cauză. Nu întrebuinţaţi
această maşină drept scară sau scaun. Nu permiteţi utilizarea maşinii ca jucărie şi sporiţi gradul de
atenţie dacă maşina trebuie utilizată în prezenţa copiilor. Este intrezisă întrebuiţarea maşinii de către
copii
PERICOL:

modificare sau schimbarea componentelor maşinii este dăunătoare. Ţineţi mâinile, picioarele,
părul, degetele departe de componentele maşinii aflate în mişcare

nu utilizaţi maşina în maniera neadecvată. Nu utilizaţi maşina în poziţie răsturnată. Asiguraţi-vă
că nu ajunge apa sau praf explozibil în interiorul maşinii

nu utilizaţi maşina drept aparat de masaj pentru corpul dumneavoastră sau al altora
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nu puneţi mâinile ude pe ştecher sau pe priză

nu spălaţi maşina pulverizând apă sau alte lichide pe ea

nu poziţionaţi obiecte în spaţiile de aerisire ale maşinii şi nu întrebuinţaţi maşina dacă aceste
spaţii sunt blocate. Asiguraţi-vă că maşina este departe de praf sau alte obiecte ce blochează circulaţia
aerului
AVERTIZĂRI:

sporiţi atenţia când lucraţi cu maşina pe scări sau spaţii strâmte şi dificile

producătorul nu este responsabil pentru nici un accident survenit în urma neutilizării corecte
şi adecvate a maşinii. Maşina nu trebuie utilizată pentru alte scopuri dacât cele cuprinse în prezentul
manual Instrucţiuni de Utilizare

operaţiile de întreţinere şi service sunt efectuate doar de personal instruit şi calificat în acest
sens. Piesele de schimb ce urmează a fi înlocuite trebuie să fie originale. Producătorului nu i se poate
imputa nici o responsabilitate pentru daunele survenite ca urmare a înlocuirii cu piese ne-originale.
PERICOL:

întrebuinţarea maşinii pentru alte scopuri decât cele înscrise în prezentul manual este
dăunătoare maşinii şi trebuie evitată

nu lăsaţi maşina nesupravegheată

dacă sunt necesare cabluri de prelungire asiguraţi-vă că sunt compatibile cu maşina şi că
sunt reglementate

nu curăţaţi maşina prin pulverizare cu apă

nu bagaţi maşina în apă sau în alte lichide

menţineţi maşina curată

menţineţi periile şi alte accesorii în condiţii bune

înlocuiţi imediat componentele stricate

asiguraţi-vă că mediul de lucru este bine iluminat, pe aria pe care lucraţi nu sunt obstacole
sau alte persoane

pe durata utilizării maşinii luaţi măsurile de precauţie necesare în vederea asigurării
condiţiilor de siguranţă necesare pentru operator sau alte persoane aflate în aporpiere, de
exemplu:
 în timp ce spălaţi sau curăţaţi purtaţi încălţăminte an tiderapantă
 în timp ce lustruiţi purtaţi haine de şi ochelari de protecţie şi c ăşti pentru
urechi, iar pentru faţă mască împotriva prafului

Instrucţiuni de utilizare
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Plăcuţa de identificare
Maşina este prevăzută cu o plăcuţă de identificare. Asiguraţi-vă că la achiziţionare maşina vă este furnizată cu
plăcuţa de identificare; în caz contrar aduceţi la cunoştinţa distribuitorului. Maşinile care nu au plăcuţă de
identificare nu trebuie utilizate, astfel de produse fiind considerate anonime şi cu poteţial pericol.

Operaţiunile preliminare pentru punerea în funcţiune a maşinii
Maşina monoperie pentru şlefuit şi lustruit marmură este controlată de operator prin mişcarea maşinii spre
stânga sau dreapta şi viceversa. Prin coborârea comenzii maşina merge spre stânga, prin ridicarea acesteia
maşina merge spre dreapta. Nu coborâţi şi nu ridicaţi brusc comanda maşinii.
Ambalarea şi asamblarea
Dacă maşina a fost ambalată cu baza, mânerul de comandă şi capacul separat, urmaţi instrucţiunile de montare
a mânerului de comandă:
1. scoateţi piuliţa şi îndepărtaţi şuruburile cu care este fixată unitatea bază
2. poziţionaţi baza mânerului în suportul unităţii bază
3. aşezaţi şuruburile corect şi înfiletaţi
4. când mânerul este bine fixat conectaţi la sursa de alimentare cu curent electric
5.

maşina acum este pregătită pentru utilizare şi trebuiesc respectate instrucţiunile

Instrucţiuni de conectare la alimentarea cu curent electric
Înainte de punerea în funcţiune a maşinii şi de legarea acesteia la sursa de curent electric asiguraţi -vă că
dispuneţi de voltajul adecvat. Verificaţi ceea ce este indicat pe plăcuţa de identificare a maşinii.
Această maşină este dotată cu un cablu electric cu 3 fire aprobat. Firul galben (galben -verde) este cel cu
împământare. Maşina trebuie să fie conectată la o priză normală cu împământare.
Atenţie: Priza trebuie neapărat să fie cu împământare
Atenţie: Nerespectarea celor menţionate anterior îl exonerează pe distribuitor de orice responsabilitate.
Utilizatorul trebuie să se asigure că toate dispoziţiile de lege sau premisele referitoare la utilizarea maşinii sunt
respectate. Operatorul trebuie, de asemenea, să se asigure de îndeplinirea condiţiilor de siguranţă precum: voltaj
adecvat; absenţa materialelor explozibile, a prafului inflamabil sau coroziv.
Atenţie: Nu tăiaţi ştecherul. Nu utilizaţi adaptor. Dacă este necesară înlocuirea ştecherului operaţiunea trebuie
efectuată de un operator calificat în acest sens. Dacă este ars, întrerupt sau ros cablul electric, trebuie înlocuit,
operaţiunea fiind efectuată de personal specializat.
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Atenţie: Cablul electric ars, ros sau întrerupt trebuie înlocuit, operaţiune efectuată de personal calificat.
Reglarea înclinării mânerului
Prin tragerea comenzii (nr. 1) se poate stabili înălţimea mânerului de comandă al maşinii. Asiguraţi -vă că aţi găsit
poziţia optimă de utilizare. (pag. 6 din manualul original)
Întrerupătorul de siguranţă
Pe spatele mânerului de comandă se află întrerupătorul de siguranţă ce împiedică maşina să pornească
accidental. Pentru a porni maşina este necesară apăsarea acestui buton de siguranţă şi apoi acţionarea
comenzii de pornire a maşinii.
Notă: dacă pe parcusrsul utilizării maşinii apare un neprevăzut, lăsaţi comanda maşinii care se va opri instant.
Nu încercaţi să porniţi maşina când mânerul este ridicat sau dacă nu este într-o poziţie comfortabilă pentru
operator; se poate dovedi a fi dăunător atât pentru maşină cât şi pentru operator.
Pornirea maşinii
Porniţi maşina utilizând întrerupătorul, nu prin conectarea sau deconectarea de la alimenatrea cu curent electric.
Nu trageţi de cablu pentru a decupla sau pentru a scoate ştecherul din priză.
Montarea rezervorului
Înainte de a cupla maşina la sursa de curent electric, asiguraţi-vă că este umplut rezervorul cu apă şi că este
poziţionat pe mănerul de comandă. Rezervorul trebuie fixat cu axul indicat în figură şi blocat. Capătul liber al
furtunului trebuie inserat în diuza specială din partea inferioară a rezervorului. Cealaltă extremitate trebuie
inserată în gaura de pe carcasă, pentru utilizarea discului de antrenare, sau în gaura de pe planetară, după caz.
Montarea discului de antrenare
După decuplarea maşinii de la sursa de curent electric asezaţi-o culcat, la fel ca în imaginea 4, cu mânerul de
comandă pe sol.
Poziţionaţi discul de antrenare astfel încât flanşa să se potrivească.
Acţionaţi comanda de ridicare până la găsirea poziţiei optime a maşinii pentru operator.
Cu cât este mai mare gradul de înclinare al comenzii, cu atât este mai uşoară conducerea acesteia. (pag.
7 din manualul original)
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Instruţiuni de întreţinere
Avertizare: Înainte de a demara operaţiunile de întreţinere descrise în cele ce urmează decuplaţi maşina de la
priza de alimentare cu curent electric.
Înlocuirea condesatorilor
Se deşurubează şurubuirle de la cutia de condensatori, se îndepărtează capacul şi se înlocuiesc condesatorii
stricaţi.

DECLARAŢIE DE CONFORMITATE
KLINDEX S.R.L. declară pe proprie răspundere că maşina nouă model KROMA

este în

conformitate cu directivele ce urmează:


Directiva Maşini 98/37/CEE şi modificările succesive
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Directiva Tensiune Scăzută 73/23/CEE şi modificările succesive



Directiva Compatibilitate Electromagnetică 98/336/CEE

şi, în plus, sunt fabricate respectând normele:


EN 60 335 – 2 – 10.1990



BS 5415 SECŢIUNEA 2.2 : 1986



Rferinţa nr. EM 000141



IEC34 – 1; IEC34 – 7; IEC72 – 1;



CEI2 – 14



EN60204; EN60034 – 5; EN50081 – 1; EN50081 – 2

Asministrator Unic

Ercole Bibiano
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