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- traducere a declaratiei de confomritate originale

  
 

Declarăm pe propria răspundere că produsul descris în "Date tehnice" este conform cu 
următoarele standarde sau documente normative: 
EN 60745 în conformitate cu prevederile Directivelor 2004/108 / CE (până la 19.04.2016), 
2014/30/ UE (din 20.04.2016), 2006/42 / CE, 2011/65 / CE. 
Responsabil de documentele tehnice: FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D 
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr 
02.07.2015 
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr 
 

  

 

 



 

SPECIFICATII  TEHNICE 

Tip  MS 713 Greutate  1.3 kg 

Cod  332.380 Nivel de vibratii, 
tipicleration: 

 5 m/s' 
Tensiune  230 V Zgomot:  
Turatie 13,000 OPM Presiune sonora   84 dB(A) 
Putere consumata
  

220 W Putere sonora   97 dB(A) 
Putere cedata  120 W Purtati ochelari de 

protectie! 
 

 
 
MASURI DE SECURITATE PENTRU MASINA DE SLEFUIT 

1. SCOATETI INTOTDEAUNA masina de slefuit din priza inainte de 
a schimba hartia abraziva.   
2. FOLOSITI MASCA DE PROTECTIVE ANTIPRAF.  Purtati masca de 
protectie pentru a reduce posibilitatea  inspirarii prafului fin produs in 
timpul slefuirii.   
3. NU FOLOSITI MASINA DE SLEFUIT CU COLECTORUL DE PRAF 
SCOS.  Praful va poate intra in ochi.  
4. UTILIZATI ECHIPAMENT DE PROTECTIE ADECVAT. Folositi 
ochelari de protective pentru a va proteja ochii.. 
5. SLEFUIREA VOPSELEI CU CONTINUT DE PLUMB NU ESTE 
RECOMANDATA. Vopseaua cu plumb va fi indepartata doar de catre 
profesionisti.  
6. ATENTIE! Folosirea slefuitorului duce la producerea de praf sau 
alte particole. Cum ar fi rumegus fin de lemn, cristale de silicate, si praf 
de azbest.  Directionati particolele departe de corp. Slefuiti doar in zone 
bine aerisitesi ventilate p[entru indepartarea eficienta a prafului.  Folositi 
sisteme de colectare a prafului ori de cate ori este posibil. Expunerea la 
praf poate cauza boli  respiratorii sau alte afectiuni cum ar fi silicoza 
(boala serioasa a plamanilor), cancer sau chiar moartea. Evitati sa respirati 
praful si evitati contactul prelungit cu acesta. Praful care va intra in gura, 
naris au se aseaza pe piele poate sa duca la absorbirea de material 
daunatoare organismului. Folositi masti corespunzatoare, aprobate de 
NIOSH/OSHA si spalati zonele expuse cu apa si sapun.  

PIESE DE SCHIMB 
Pentru repararea masinii de slefuit folositi doar piese de schimb originale.  
INSTRUCTIUNI DE OPERARE 
INTRODUCERE 
Șlefuitorul de finisare FLEX este echipat pentru a utiliza abrazivi tip "cârlig și 
buclă" (102 mm x 115 mm) sau folie abrazivă convențională (115 mm x 140 mm). 
Acest șlefuitor este potrivit pentru șlefuirea grosieră, medie sau fină a lemnului, 
ipsosului, metalului și materialelor plastice. Este ideal pentru nivelarea 
îmbinărilor peretilor, a dulapurilor, montarea geamurilor și a ușilor și pentru 
lucrari de  finisare generală în atelier. 
PONIREA SI OPRIREA SLEFUITORULUI 

1. PRECAUTII: Asigurati-va ca butonul de pornit este in pozitia "0" si 
ca sursa de curent corespunde cu cea de pe eticheta produsului.   
2. Conectati slefuitorul la sursa de curent electric. 



 

3. Comutatorul, (A) Fig. 1, este etichetat cu  "I" si "0". Depresati 
capatul "I" pentru a porni motorul. Depresati capatul  "0" pentru a opri 
motorul.  

Atasarea foii abrazive de tip  "cârlig și buclă" 

ATENTIE DECONECTATI SLEFUITORUL DE LA CURENT 
 

 
Pentru a monta abrazivele de tip “carlig si bucla”, aliniati foaia braziva cu talpa 
slefuitorului si apasati in locul arata in Fig. 2. Faceti gauri pentru extragerea 
prafului asa cum este indiicat in sectiunea “GAURIREA FOII ABRAZIVE” din acest 
manual.  
 

Atasarea foii abrazive standard 

ATENTIE DECONECTATI SLEFUITORUL DE LA 
CURENT.   

1. Deschideți clema pentru hârtie prin ridicarea manetei (A) Fig. 3, pentru a o 
elibera din urechea de blocare (B). 

2. Poziționați un capăt lat de 115 mm, dintr-o bucată de șmirghel de 115 mm x 140 
mm, sub clema de hârtie deschisă (vezi figura 4) și țineți-o în timp ce ridicați pârghia 
de prindere a hârtiei și plasați-o în spatele urechii de blocare Pentru a fixa hârtia în 
poziție (a se vedea figura 5). 

3. Deschideti a doua clema (asa cum este descris in pasul 1).  

4. Întindeți șmirghelul peste tlpa,, poziționați capătul liber sub a doua clemă de hârtie 
și închideți clema de hârtie. 

5. Faceti gauri pentru extragerea prafului asa cum este indiicat in sectiunea 
“GAURIREA FOII ABRAZIVE” din acest manual.  

GAURIREA FOII ABRAZIVE  

Masina se livreaza cu un dispozitiv pentru gaurirea hartiei abrazive. Dispozitivul se utilizeaza 
pentru a face 8 gauri prin hartia abrazive. Aceste gauri permit ca praful rezultat in urma slefuirii 
sa fie extras direct prin talpa slefuitorului. Dispozitivul de gaurire se poate monta pe un banc de 
lucru sau pe un perete folosind doua suruburi cu cap plat. (vezi Fig. 6). 

Folositi dispozitivul de gaurire al hartiei astfel: 

ATENTIE DECONECTATI SLEFUITORUL DE LA CURENT 
 
- Montati hartia abraziva asa cum este descris in capitolele  “Atasarea foii abrazive 

de tip  "cârlig și buclă" sau “Atasarea foii abrazive standard”.  
- Pozitionati slefuitorul pe dispozitivul de gaurire (vezi fig 7), aliniind talpa slefuitorului cu 

cele doau colturi de ghidare ale dispozitivului. Apsatati slefuitoprul pe dispozitiv pana 
cand se aseaza pe acesta.   

- Indepartati slefuitorul de pe dispozitiv (veziFig. 8).  

COLECTORUL DE PRAF 

1  

ATENTIE DECONECTATI SLEFUITORUL DE LA CURENT 
 



 

Pozitionati colectorul de praf pe duza slefuitorului asa cum se arata in fig  9. Asezati 
colectroul pe duza. Scoateti containerul collector periodic si goliti-l..(vezi Fig. 10). 

NOTA: Pentru indepartare si remontare trebuie sa rasucitit usor containerul.  

Loviti usor containerul pentru a indeparta praful compactat. Nu spalati containerul. Pentru 
curatare se recomanda sa folositi aer comprimat uscat.  

ATENTIE Purtati ochelari de protectie cand suflati containerul.  

Nu folositi slefuitorul cu contianerul sau adaptorul pentru 
colectarea prafului scoase. Praful va poate intra in ochi.  

 

ATENTIE 

 

Colectorul pentru praf poate fi inlocuit cu un adaptor pentru cuplarea la un aspirator de praf..  

CUM TINETI SLEFUITORUL 

Modelul MS 713 este proiectat sa fie tinut ca in Fig. 11. 

PROCEDURA DE SLEFUIRE 

Greutatea masinii de slefuit este suficienta pentru slefuire. Nu puneti presiune suplimentara pe 
masina de slefuit. Deoarece veti incetini miscarea talpii de slefuit, veti reduce eficienta slefuirii si 
veti suprasolicita motorul masinii.  Lasati slefuitorul sa lucreze usor.  

INTRETINERE 
PASTRATI IN PERMANENTA MASINA CURATA 
Perioadic  suflati cu grija prin toate orificiile  cu aer comprimat uscat. Îndepărtați 
murdăria acumulata rezultata din lucrul cu lemn verde . Toate părțile din plastic 
trebuie curățate cu o cârpă moale umedă. NICIODATĂ nu folosiți solvenți pentru 
a curăța plasticul. 

ATENTIE Purtati ochelari de protectie cand suflati cu aer comprimat  

Nu folositi slefuitorul cu contianerul sau adaptorul pentru 
colectarea prafului scoase. Praful va poate intra in ochi.  

  
DACA MASINA NU PORNESTE 

- verificati daca stecherul este bine introdus in priza si daca face contact 
electric bun cu aceasta. Verificati daca pe retea sunt sigurante electrice 
deconectate.  

VERIFICAREA PERIILOR COLECTOARE, UNGEREA MASINII 
La aproximativ 200 de ore de functionare duceti masina la un service autorizat 
FLEX pentru inspectie in vederea curatarii interioare, inlocuirii componentelor 
uzate(daca este necesar), schimbarea vaselinei, a periilor colectoare si testarea 
performatelor masinii.  
Daca masina manifesta scaderea puterii si tensiunea de alimentare este buna, 
atunci ea trebuie imediat dusa la un service autorizat FLEX.  NU FOLOSITI 
MASINA IN ACEASTA STARE.  
SERVICE SI REPARATII 
Toate sculele electrice de mana trebuiesc servisate sau trebuiesc inlocuite piesele 
ce se uzeaza. Aceasta operatie, inclusiv verificarea starii periilor colectoare, 
trebuiesc facute DOAR de catre un service autorizat FLEX. Reparatiile facute vor 
beneficia de garantie pentru defectele de material si pentru manopera aferenta. 
Nu putem garanta calitatea reparatiilor facute de atelierele care nu sunt 
autorizate FLEX. 



 

Dacă aveți întrebări cu privire la masina dvs., nu ezitați să ne scrieți în orice 
moment. În orice comunicare, vă rugăm să furnizați toate informațiile afișate pe 
plăcuța de identificare a instrumentului dvs. (număr model, tip, număr de serie, 
etc.). 
PROTECTIA MEDIULUI INCONJURATOR 

Numai pentru țările UE. Nu aruncați scule electrice împreună cu 
deșeurile menajere! În conformitate cu Directiva europeană 2002/96 / CE privind 
deșeurile de echipamente electrice și electronice și implementarea acesteia în 
conformitate cu legislația națională, sculele electrice care au ajuns la sfârșitul 
duratei lor de viață trebuie colectate separat și returnate la o institutie 
specializata in reciclarea acestora. 


