
Instrucţiuni de punere în funcţiune pentru maşini de înşurubat,
maşini de găurit şi polizoare

1. Introducere
Stimaţi Clienţi! Vă mulţumim că aţi cumpărat de la TME! Din grijă pentru mediu, vă remitem aceste
instrucţiuni de utilizare prescurtate. Înainte de a începe lucrul cu aparatul, vă rugăm să le citiţi cu atenţie.
Intraţi pe: www.tme.eu. Desenele incluse în instrucţiunile prescurtate sunt imagini demonstrative şi pot
diferi de aspectul real al obiectului. Acest lucru nu afectează însă caracteristicile de bază.

2. Destinaţie
Echipament pentru găurire, înşurubare şuruburilor, polizare, tăiere

3. Pregătirea de lucru şi utilizarea
• Conectaţi cablul de alimentare în soclul corespunzător.
• Montaţi accesoriul (burghiul, bitul de şurubelniţă, discul) în suportul special destinat.
• În cazul echipamentelor cu acumulatori, montaţi acumulatorul încărcat în soclul corespunzător.
• Cuplaţi alimentarea din buton şi începeţi lucrul cu echipamentul.

4. Măsuri de precauţie
• Cablul de alimentare poate fi conectat exclusiv la prize de reţea destinate acestui scop sau la prelungitoare

cu împământare.
• Dacă echipamentul nu este folosit, scoateţi cablul de alimentare din priză. Nu lăsaţi echipamentul cuplat

fără supraveghere.
• Înainte de introducerea ştecărului în priză, asiguraţi-vă că întrerupătorul uneltei se află în poziţia oprit.
• Evitaţi deteriorarea cablului de alimentare. Nu ţineţi unealta de cablul de alimentare şi nu decuplaţi de

la reţea trăgând de cablu. Cablul cu ştecărul trebuie înlocuite în întregime (cu un alt cablu conform cu
originalul).

• În timpul lucrului nu purtaţi haine largi, bijuterii sau alte accesorii care pot intra în câmpul de acţiune al
componentelor rotative, mobile ale uneltei electrice. Dacă aveţi părul lung, strângeţi-l sub un acoperământ
pentru cap.

• Dacă în timpul lucrului sar aşchii din elemente solide, purtaţi ochelari de protecţie, iar dacă se produce
praf, purtaţi o mască antipraf.

• Nu folosiţi unealta electrică în locuri expuse acţiunii umezelii, vaporilor, ploii, în mediu cu risc de explozie
sau incendiu (amestecuri explozive de gaze, lichide uşor inflamabile, vapori de solvenţi etc.). Locul unde
lucraţi trebuie să fie iluminat în mod corespunzător, ventilat şi să corespundă pentru lucrul în siguranţă
cu unealta electrică. Operatorul trebuie să aibă asigurată libertatea de mişcare.

• În timpul lucrului, ţineţi unealta de părţile izolate, cum sunt mânerul sau elementul de prindere special şi
evitaţi contactul corpului cu elementele conductoare de curent şi împământate (ţevi, aparate de încălzire
etc.)

• Copiii şi persoanele străine nu trebuie să se afle în apropierea locului de lucru.
• A nu se lăsa unealta electrică la îndemâna copiilor.



• În timpul lucrului, se recomandă purtarea de elemente de protecţie pentru urechi (căşti protectoare,
dopuri pentru urechi).

• Obiectul prelucrat trebuie să fie bine fixat în cleme sau menghină.
• În timpul lucrului, menţineţi o poziţie sigură a corpului, stând în picioare pe o suprafaţă stabilă.
• În cazul montării în unealtă de accesorii cum ar fi burghie, discuri, ferăstraie, freze, capete de şurubel-

niţă, braţe de echilibrare etc, vor trebui folosite produse destinate special acestei unelte. Aceste accesorii
trebuie să fie bine fixate în unealta electrică.

• În timpul lucrului în extterior, folosiţi doar prelungitoare destinate lucrului în teren deschis.
• Nu atingeţi elementele rotative, chiar dacă se rotesc doar din forţa inerţiei.
• Folosirea de mănuşi de protecţie pentru lucrul cu uneltele electrice poate cauza leziuni sau tragerea

mâinii în elementele rotative. Nu apropiaţi niciodată mâinile în mănuşi de elementele rotative ale uneltei
electrice.

• Nu ţineţi niciodată degetul pe întrerupătorul uneltei în momentul cuplării alimentării sau în timpul
mutării, pentru că vă puteţi răni, pe dvs. sau alte persoane.

• În caz de avarie, funcţionare incorectă etc., întrerupeţi imediat lucrul şi decuplaţi unealta de la alimentare.
Repararea uneltei electrice va fi efectuată într-un service autorizat.

• Echipamentul trebuie folosit conform destinaţiei. Utilizarea incorectă a uneltei poate cauza deteriorarea
acesteia, electrocutare, leziuni sau moarte. Respectaţi instrucţiunile de utilizare a uneltei.

• Nu acoperiţi şi nu lipiţi orificiile de ventilare, dacă unealta este prevăzută cu acestea.
• Nu depăşiţi parametrii maximi de lucru ai uneltei.
• În cazul uneltelor electrice cu acumulatori, folosiţi doar acumulatori conformi cu specificaţia producăto-

rului. Dacă folosiţi alţi acumulatori, acest lucru poate cauza crăparea şi dezagregarea acestora, leziuni
corporale sau incendiu.

• În cazul uneltelor electrice cu acumulatori, acumulatorul trebuie încărcat doar cu ajutorul alimentatoru-
lui şi încărcătorului ataşate uneltei. Dacă folosiţi alt tip de alimentator sau încărcător, acest lucru poate
cauza crăparea şi dezagregarea acumulatorului, leziuni corporale sau incendiu. În niciun caz nu este
permisă deschiderea acumulatorului.

• Alimentatorul şi încărcătorul livrate cu maşina de înşurubat şi găurit pot fi folosite doar pentru încărca-
rea acumulatorilor cu care sunt livrate. Încărcarea altor tipuri de acumulatori poate cauza crăparea şi
dezagregarea acestora, care pot duce la incendiu sau leziuni corporale.

• În cazul uneltelor electrice cu acumulatori, în cazuri extreme, se poate produce scurgerea de electrolit
(lichid dens) din acumulator. În acest caz, ştergeţi cu atenţie cu o cârpă lichidul de pe acumulator. Evitaţi
contactul electrolitului cu pielea - lucraţi cu mănuşi de protecţie din cauciuc. Dacă totuşi electrolitul
intră în contact cu pielea, spălaţi bine cu apă locul contaminat, apoi neutralizaţi cu un acid blând (suc de
lămâie, oţet). Dacă apar complicaţii, înroşiri ale pielii etc., consultaţi medicul. În cazul în care electrolitul
intră în contact cu ochii, spălaţi bine cu ser fiziologic sau apă curată timp de aprox. 10 minute şi consultaţi
medicul.

• În cazul uneltelor electrice cu acumulatori, nu este permisă scurtcircuitarea polilor acumulatorului.
Nu încărcaţi acumulatorii deterioraţi, în caz contrar se pot produce incendiu sau leziuni corporale. Nu
aruncaţi acumulatorii în foc.

• Uneltele electrice trebuie să fie depozitate în locuri uscate, ferite de praf, umezeală şi de acţiunea razelor
solare.

• Respectaţi instrucţiunile de utilizare a echipamentului.


