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Simboluri folosite în acest manual 

Avertizare! 

Denota pericol imminent. Ignorarea acestei avertizari poate conduce la accidentari 

grave sau deces. 

Atentie! 

Denota posibila existenta a unei situatii periculoase. Ignorarea acestei avertizari 

poate conduce la accidente sau producerea de daune materiale. 
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Nota! 

Denota ponturi pentru operare sau alte informatii importante. 

 

Cititi manualul de utilizare inainte de a folosi echipamentul. 

 

Folositi ochelari de protectie. 

 

Specificatii tehnice 

Slefuitor unghiular 

 

L 3709-115 L 3709-115 

L 801 

LE 9-10 125 L 10-10 125 

L 1001 

Diametrul maxim al 

sculei Ø 

mm 115 125 125 125 

Grosime disc mm 1-6 

Filet ax mm 22,23 

Viteza m/s 80 

Diametru ax  M14/WAF14 

Turatia rpm 12500 12000 6000-11500 10000 
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Putere de intrare W 750 800 900 1010 

Putere de iesire W 450 480 530 600 

Greutate (fara 

cablu de 

alimentare) 

kg 1,9 1,9 2 2,2 

Clasa protectie                                      II  / 
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Imagine de ansamblu 

1 – Ax cu flansa filetata 

a – flansa fixare 

b – piulita fixare 

2 – Aparatoare de protectie 

3 – Mâner (poate fi montat pe stanga 

sau dreapta) 

4 – Buton blocare ax (blocheaza axul 

când accesoriul este schimbat) 

5 – Cutie transmisie (cu orificiul de 

evacuare a aerului și sageata spre 

direcția de rotație) 

6 – Buton pornire, cu pozitie de blocare pornit 

7 – Cablu de alimentare de 4 m, cu ștecher 

8 – Cheie 

9 - Placa date tehnice (nu se vede in desen) 

9 – Cheie       10 – Buton selectare turatie (modelul LE 9-10 125)   
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Informații importante privind siguranța  

Avertizare! 

Inainte de a opera scula electrica asigurati-va ca: 

- Cititi si respectati instructiunile de utilizare din acest manual; 

- Respectati regulile de siguranta impuse la locul de munca. 

Scula electrica este proiectata si construita pentru a fi in concordanta cu normele de siguranta 

cunoscute. In timpul utilizarii, scula electrica poate fi periculoasa pentru viata si integritatea 

utilizatorului sau persoanelor aflate in imediata apropiere. Nerespectarea instrucţiunilor poate 

cauza defectarea sculei electrice şi provocarea de daune materiale considerabile. Acesta poate 

fi folosita doar in scopul pentru care a fost construita si in stare perfecta de functionare. 

Defectele care afecteaza elementele de siguranta trebuie remediate imediat. 

 

Destinatia de utilizare 

Acest polizor este destinat: 

- pentru uz comercial în industrie și comerț; 

- pentru polizarea/slefuirea uscata a suprafetelor metalice sau pietrei; 

- o aparatoare de protective speciala este necesara pentru operatiile de taiere/debitare; 
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- pentru a fi utilizate cu discuri sau alte accesorii care sunt indicate in aceste instructiuni sau 

recomandate de producator si care sunt proiectate sa lucreze la o viteza de 80 m/s. 

 

Instrucțiuni de siguranță 

Avertizare! 

Cititi toate instructiunile de siguranta precum si celelalte instructiuni! 

Nerespectarea instructiunilor de siguranta si a celorlalte instructiuni poate avea ca 

rezultate electrocutarea, incendii si/sau accidentari grave. Pastrati aceste instructiuni! 

 Aceasta scula electrica trebuie să fie utilizata ca un polizor pentru operatii de 

polizare si taiere/debitare. Respectați toate informațiile privind siguranța, 

instrucțiunile, diagrame și datele pe care le primiți cu echipamentul. 

În cazul în care nu respectați următoarele instrucțiuni, șocuri electrice, incendii și/sau 

accidente grave se pot produce. 

 Aceasta scula electrica nu este adecvata pentru a fi utilizata cu perii de sârmă, 

sau pentru lustruire (polisare). 

Dacă echipamentul nu este utilizat conform destinatiei, utilizatorul poate fi expus la 

pericole și pot interveni accidente. 
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 Nu folosiți niciodată accesoriile care nu sunt destinate sau pe care producătorul nu 

le recomanda pentru aceasta scula electrica. 

Doar pentru că aveți posibilitatea să atașați accesoriul la scula electrica nu garanteaza 

utilizarea în condiții de siguranță. 

 Viteza permisă a accesoriilor utilizate trebuie să fie cel puțin la fel de mare ca 

viteza maximă indicată pe scula electrica. 

Un accesoriu care se rotește mai repede decât este permis se poate sparge și zbura. 

 Diametrul exterior și grosimea accesoriului trebuie să corespundă dimensiunilor sculei 

electrice. 

Accesoriile măsurate în mod incorect nu pot fi protejate sau controlate în mod adecvat. 

 Flanșele sau alte accesorii trebuie să se potrivească exact pe axul sculei electrice. 

Accesoriile care nu se potrivesc exact pe axul sculei electrice se rotesc neuniform, 

vibrează violent și pot duce la pierderea controlului. 

 Nu folosiți accesorii deteriorate. Înainte de utilizare, verificați întotdeauna 

accesoriile pentru așchii și fisuri, discurile de slefuire pentru fisuri, uzură și 

abraziune severă. În cazul în care scula electrica sau accesoriul au fost scapate pe 
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suprafete dure, verificați pentru deteriorări sau utilizati alt accesoriu in stare 

buna. 

După ce ați verificat și montat accesoriul, asigurați-vă că dv. si persoanele din 

imediata apropiere rămâneti în afara planului de rotatie al accesoriului și lasati scula 

electrică sa funcționeze timp de un minut la viteza maximă. Accesoriile deteriorate 

se rup de obicei în acest timp de testare. 

 Se va purta echipament individual de protecție. În funcție de aplicație, utilizati scut 

de protecție a feței sau ochelari de protecție. Dacă este cazul, purtați masca 

pentru protectia impotriva prafului, echipament pentru protecția auzului, mănuși 

și/sau un șorț special care vă protejeaza de particule rezultate in urma operatiei 

de slefuire. 

Ar trebui să vă protejati ochii de obiecte care sunt aruncate pentru diferite aplicatii. 

Măștile de praf pentru respiratie trebuie să filtreze praful care este generat de scula 

electrică. 

În cazul în care sunteti expus la zgomot puternic pentru o perioada prelungita, s-ar putea 

suferiti de pierderea auzului. 
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 Asigurați-vă că persoanele din jur sunt situate la o distanță sigură de zona de lucru. 

Orice persoană care intră în zona de lucru trebuie poarte echipamentul individual de 

protecție. Fragmente ale piesei de prelucrat sau scule rupte pot zbura și pot cauza 

răniri chiar și în afara zonei de lucru directe. 

 În cazul în care accesorul este în pericol de a veni în contact cu cabluri electrice 

ascunse sau cablul de alimentare în sine, țineti scula electrica numai de manerele 

de prindere cu suprafete izolate. Contactul cu un cablu sub tensiune poate pune sub 

tensiune părțile metalice ale sculei electrice, rezultand un șoc electric. 

 Țineți cablul de alimentare departe de accesoriile aflate in miscare de rotatie. Dacă 

pierdeți controlul aparatului, cablul de alimentare ar putea fi taiat sau prins in accesoriul 

aflat in miscare provocand accidentari. 

 Nu puneți niciodată jos scula electrica până când accesoriul nu se opreste din 

miscarea de rotatie. Accesoriul aflat in miscare de rotatie poate veni in contact cu 

suprafata de sprijin rezultând pierderea controlului sculei electrice. 

 Nu lăsați niciodată scula electrică pornita în timp ce este transportată. Hainele 

dumneavoastră pot fi prinse de accesoriul aflat in miscare rezultand accidentari grave. 
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 Curățați în mod regulat fantele de ventilație ale sculei electrice. Ventilatorul 

motorului atrage praf în carcasă, o mare acumulare de praf metalic ducand la aparitia 

riscurilor electrice. 

 Nu folosiți niciodată scula electrică în apropierea materiale inflamabile. Scânteile 

pot aprinde aceste materiale. 

 Nu folosiți niciodată accesorii care necesită lichid de răcire. Utilizarea apei sau a 

altor agenți de răcire lichizi pot duce la șoc electric. 

 Nu folosiți discuri abrazive supradimensionate. Urmați specificațiile producătorului 

pentru dimensiunile plăcilor de șlefuit. Foile abrazive mai mari decat suportul pot 

provoca accidentari datorita dimensiunilor, prin ruperea acestora sau provocand recul. 

 

Reculul și norme de siguranță corespunzătoare. 

Reculul este reacția bruscă la înțepenirea sau prinderea accesoriului (discului de șlefuire, 

suportului pentru discul de șlefuire etc). 

Ințepenirea sau prinderea accesoriului provoaca oprirea brusca a sculei aflate in miscare de 

rotatie. Ca urmare, scula electrica este impinsa puternic in sensul opus miscarii de rotatie al 

accesoriului. Un recul se produce atunci când scula electrică se utilizează incorect sau 



13 
 

necorespunzător. Un recul poate fi prevenit prin masuri corespunzătoare așa cum este descris 

mai jos: 

 Țineți scula electrică cu fermitate și poziționați-vă corpul și brațele pentru a 

permite să absoarbă forțele de recul. În cazul în care există, folosiți întotdeauna 

mânerul auxiliar pentru a se asigura cel mai bun control posibil asupra fortelor 

reculului sau cuplurilor de reacție atunci când acestea apar. Operatorul poate controla 

reculul și forțelor de reacție prin luarea măsuri de precauție adecvate. 

 Țineți mâinile departe de accesoriul aflat in miscare de rotatie. Acesta poate ricoșa. 

 Păstrați-vă corpul în afara zonei în care scula electrică poate fi impinsa atunci când 

un recul se produce. Reculul propulseaza scula electrică în direcția opusă directiei de 

rotatie a discului de șlefuit. 

 Lucrati cu atenție mai ales pe lângă colțuri, margini ascuțite etc. Preveniti aparitia 

reculului. Accesoriul aflat in miscare de rotatie are tendința de a se intepeni la colțuri, 

pe muchii ascuțite sau la respingerile accesoriului de suprafata de prelucrat. Acest lucru 

duce la pierderea controlului sau aparitia reculului. 

 Nu folosiți un lanț sau panza de circular. Astfel de accesorii cauzează frecvent recul 

sau pierderea controlului sculei electrice. 
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Instrucțiuni speciale de siguranță pentru polizare si taiere 

 Se vor folosi exclusiv discuri de polizare autorizate pentru a fi utilizate cu aceasta 

scula electrică și aparatoarea destinata acestor discuri de polizare. Discurile de 

polizare care nu sunt destinate utilizarii cu aceasta scula electrică, nu pot să fie 

protejate în mod corespunzător și sunt nesigure. 

 Apărătoarea de protectie trebuie să fie fixata în siguranță pe scula electrică și 

ajustata corespunzator, pentru a asigura protectie maximă (sa se reduca la maxim 

expunerea operatorului la discul aflat in miscare de rotatie). Apărătoarea ar trebui 

să protejeze operatorul de fragmente și contactul accidental cu discul. 

 Accesoriile pot fi utilizate doar pentru aplicațiile recomandate. De exemplu: Nu se 

va poliza niciodata cu un disc de taiere. Discurile de tăiere sunt proiectate pentru a 

elimina material cu marginea roții (pe cant). În cazul în care o forță laterală este aplicată 

acestor discuri pentru taiere, ele se pot sparge, bucati din ele fiind aruncate cu viteze 

foarte mari. 

 Utilizați întotdeauna flanșe de prindere nedeteriorate, de dimensiune si forma 

corecte pentru discul selectat. Flansele adecvate susțin correct discul și, prin urmare, 
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se reduce riscul de rupere a acestuia. Flanşele pentru discurile de tăiere pot fi diferite 

de flanșele pentru discurile de polizat. 

 Nu folosiți discuri de polizare uzate, de la scule electrice mai mari. Discurile de 

polizare/taiere pentru polizoarele mari nu sunt proiectate pentru viteza mare de rotatie 

specifica polizoarelor mici si se pot sparge provocand accidentari grave. 

 

Instrucțiuni speciale de siguranță pentru taiere/debitare 

 Evitați blocarea discului de tăiere exercitarea unei presiuni prea mare de contact. 

Nu realizati tăieturi excesiv de adânci. Supraincarcarea discului de taiere crește 

stresul și susceptibilitatea de răsucire sau de blocare și de aceea apare posibilitatea 

unui recul sau spargere a discului. 

 Evitați zona din fața și din spatele discului de taiere aflat in miscare de rotatie. 

Când deplasați discul de tăiere în piesa de prelucrat aflata departe de dv, un recul poate 

face ca scula electrică si discul de taiere sa fie impins puternic direct spre utilizator. 

 În cazul în care discul se blocheaza in piesa de prelucrat sau întrerupeti lucrul, 

opriti polizorul și tineti-l până când discul nu se mai roteste. Nu încercați niciodată 
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să scoateti discul aflat in miscare de rotatie din materialul de prelucrare, în caz contrar 

poate apărea un recul. Stabiliti și eliminati cauza blocajului. 

 Nu porniți scula electrică în timp ce discul este în piesa de prelucrat. Asteptati ca 

turatia discului sa ajunga la maxim înainte de a continua cu atenție operatia de 

tăiere. În caz contrar, discul se poate bloca, sări afară din piesa de prelucrat sau poate 

provoca un recul. 

 Fiți deosebit de atenți atunci când faceti taieturi tip "buzunar" în pereți sau în alte 

zone izolate. Când se introduce discul de taiere, aceasta poate provoca un recul în cazul 

în care intalneste conducte de gaz, aer sau de apă, cabluri electrice sau alte obiecte. 

 Fixati corespunzator piesele de prelucrat pentru a preveni riscul de recul datorat 

blocarii discului in piesa. Piesele mari se pot încovoia sub greutatea proprie. Piesa de 

prelucrat trebuie să fie sprijinita corespunzator pe ambele părți ale taieturii, în 

apropiere de tăietura și de-a lungul marginii acesteia. 

 

Norme de siguranta aditionale 

Avertizare! 
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Atingerea sau inhalarea prafului/pulberilor daunatoare/toxice prezinta un pericol pentru 

operator si personalul aflat in imediata vecinatate. 

 Nu se recomanda slefuirea vopselei pe baza de plumb. Aceasta ar trebui să fie eliminata 

doar de un specialist. 

 Nu polizati sau taiati materiale, care eliberează substanțe periculoase (de exemplu 

azbest). Luati măsuri de precauție dacă pulberi periculoase, inflamabile sau explozive 

este probabil să apară. Folositi masca de protectie pentru praf. Utilizati sistem de 

exhaustare pentru indepartarea eficienta a prafului daca este necesar. 

 

Daune materiale! 

Tensiunea de alimentare trebuie sa corespunda cu tensiunea notata de pe placuta cu 

specificatii tehnice (9). 

Nu apasati butonul de blocare a axului (4) inainte ca acesta sa se opreasca din miscare. 
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Zgomot și vibrații 

 

Valorile de zgomot și vibrații au fost determinate în conformitate cu EN 60745. 

Nivelul de zgomot evaluat al sculei electrice este de obicei: 

 

 Nivelul de 

presiune sonoră 

LpA [dB(A)] 

Nivelul de zgomot 

LWA [dB(A)] 

LE 9-10 125 87 98 

L3709/L 801 84,6 95,6 

L 10-10 125/ 

L1001 

91 102 

 Incertitudinea K= 3 dB 

 

Valoarea totală a vibrațiilor (la polizarea suprafetelor): 

 Valoarea de emisie ah [m/s²] Incertitudinea K [m/s²] 

LE 9-10 125 5,4 1,5 

L3709/L 801 6,5 1,5 
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L 10-10 125/ 

L1001 

6,6 1,5 

 

 

Valoarea totală a vibrațiilor (la taiere/debitare): 

 Valoarea de emisie ah [m/s²] Incertitudinea K [m/s²] 

LE 9-10 125 8,1 1,5 

L3709/L 801 6,3 1,5 

L 10-10 125/ 

L1001 

6,2 1,5 

 

Avertizare! 

Valorile indicate mai sus se refera la o scula electrica noua. Utilizarea zilnica duce la 

modificarea valorilor de zgomot si vibratie. 

 

Nota! 

Nivelul emisiilor de vibrații prezentate mai sus a fost măsurat în conformitate cu un 

test standardizat conform EN 60745 și poate fi folosit pentru compararea o scula 
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electrica cu alta. Acesta poate fi folosit pentru o evaluare preliminară a expunerii. Nivelul 

emisiilor de vibrații declarate sunt pentru principala aplicație ale uneltei. 

Cu toate acestea, dacă instrumentul este utilizat pentru alte aplicații, cu diferite accesorii sau 

slab intretinut, emisia de vibrații poate diferi. 

Acest lucru poate crește în mod semnificativ nivelul de expunere pe parcursul perioadei totale 

de lucru. Pentru o estimare precisa a vibratiilor, trebuie luat în considerare timpul in care scula 

electrică este oprita sau chiar pornita, dar nu este în uz. 

Acest lucru poate reduce semnificativ nivelul de expunere pe parcursul perioadei totale de 

lucru. Identificati măsuri de siguranță suplimentare pentru a proteja operatorul de efectele 

vibrațiilor, cum ar fi: întreținerea sculei electrice și a accesoriilor, păstrați mâinile calde, 

organizarea modului de lucru. 

Atentie! 

Folositi protectie anti-zgomot la un nivel al sunetului mai mare de 85 dB(A) 

 

Instrucțiuni de utilizare 

Avertizare! Inainte de a efectua orice operatie la scula electrica, deconectati cablul 

de alimentare de la retea. 
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Înainte de a porni unealta electrică 

Despachetati scula electrică și verificați dacă livrarea este completă și nu este deteriorata. 

 

Pornirea și oprirea 

Descrierea operarii fara blocarea comutatorului de pornire: 

- Apasati partea din spate si impingeti inainte comutatorul 

(6) si mentineti impins; 

- Pentru a opri, eliberati comutatorul (6). 

 

Descrierea operarii continue cu blocarea comutatorului de 

pornire:  

Atentie! 

- Apasati partea din spate, impingeti inainte comutatorul 

(6) si apasati partea din fata a acestuia pentru a bloca in 

pozitia ‘’Pornit’’.  

- Pentru a opri scula electrica, apasati partea din spate a 

comutatorului.  
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Selectarea vitezei de lucru (Modelul LE 9-10 125) 

Pentru a selecta viteza dorita, rotiti butonul (10) la valoarea 

ceruta. 

 

 

Aparatoarea de protectie ( L 3709-115, L 801, L 3709-125) 

Avertizare! Nu utilizati niciodata scula electrica la operatii de polizare sau taiere 

fara a avea montata aparatoarea de protectie! 

Polizorul se va adapta la lucru impreuna cu aparatoarea de protectie (2) care poate fi 

ajustata fara cheie. O aparatoare de protectie speciala este necesara la operatiile de taiere. 

Atentie! 

Pericol de accidentare! Folositi mănuși de protecție. 

- Scoateți ștecherul din priză. 

- Rotiti de aparatoarea de protectie in pozitia dorita. 
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Aparatoarea de protectie cu fixare rapida (modelul LE 9-10 125, L 10-10 125, L 1001) 

Avertizare! Nu utilizati niciodata scula electrica la 

operatii de polizare sau taiere fara a avea montata 

aparatoarea de protectie! 

- Scoateți ștecherul din priză; 

- Depresati clema de fixare (a);  

- Pozitionati aparatoarea; 

- Reglati surubul (b) pana cand clema de fixare poate fi 

actionata la mana; 

- Apasati clema de fixare. 

 

Atasarea/schimbarea accesoriului de polizare/taiere 

- Scoateți ștecherul din priză; 

- Apasati butonul de blocare a axului (1); 

- Desfaceti piulita (2) cu cheia mentinand apasat butonul 

de blocare al axului;  

- Introduceti discul in pozitia corecta; 
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- Infiletati piulita (1b) pe ax (pastrand pozitia acesteia 

ca in desenul alaturat); 

- Apasati butonul de blocare a axului(4); 

- Strangeti piulita (1b) cu cheia mentinand apasat butonul 

de blocare al axului;  

- Introduceti stecherul in prize de alimentare; 

- Porniti scula electrica fara a bloca comutatorul de pornire si mentineti pornita pentru 

aproximativ 30 secunde. Verificati daca apar vibratii sau dezechilibru; 

- Opriti scula electrica. 

 

Instructiuni de operare 

Nota! 

Dupa eliberarea comutatorului, accesoriul va continua sa se roteasca scurt timp. 

 

Polizarea grosiera 

Avertizare! Nu folositi niciodata discuri de taiere pentru operatii de polizare! 
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- Mentineti unghiul de inclinare a discului de polizare intre 20-40° pentru rezultate 

optime; 

- In timpul polizarii miscati scula inainte-inapoi, aplicand presiune moderata. In acest fel 

piesa prelucrata nu se va supra-incalzi si nu vor aparea decolorari sau canale adanci. 

Taierea/debitarea 

Atentie! 

La operatiile de taiere/debitare este 

necesara folosirea unei aparatori de protectie 

speciale!  

- Polizorul unghiular trebuie să funcționeze 

întotdeauna înapoi (a se vedea fig. alaturata). În 

caz contrar, există riscul ca polizorul sa sara 

incontrolabil afară din canelură. 

- Nu apasati, inclinati sau oscilati scula electrica; 

- Se reglează avansul in materialul care urmează să fie tăiat: cu atat mai dur materialul, 

cu atat se avanseaza mai incet.  
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Intretinerea sculei electrice 

Avertizare! 

Inainte de a efectua orice operatie asupra sculei electrice, deconectati-o de la 

reteaua de alimentare cu energie electrica. 
 

Curatarea 

Avertizare! 

La prelucrarea indelungata a suprafetelor metalice, praf electro-conductor se poate 

depune in carcasa. Deteriorarea izolatiei de protectie poate interveni! 

Se va alimenta prin intermediul unei protectii diferentiale (curent de decuplare 30 mA). 

Curățați periodic scula electrică și canalele de ventilație. Frecvența curățării depinde de 

materialul prelucrat și durata de utilizare. 

Suflati în mod regulat interiorul carcasei și motorul cu aer comprimat uscat. 

 

Periile colectoare de carbon 

Scula electrica este echipata cu perii speciale prevazute cu sistem de protectie la uzura 

avansata. În cazul în care periile de carbon ajung la limita lor de uzură, scula electrică se 

opreste automat. 



27 
 

Nota! 

Utilizati doar componente originale furnizate de producator/importator. Folosirea 

altor componente decat cele originale conduce la pierderea garantiei. 

 Atunci cand scula electrica este in functiune, prin fantele de intrare a aerului se pot vedea 

scanteile produse de periile colectoare de carbon. In cazul in care apare o cantitate excesiva 

de scantei, opriti imediat scula electrica si trimiteti-o la un service autorizat. 

 

Cutia de transmisie 

Nota! 

Nu desfaceti suruburile de fixare a capacului cutiei de transmisie pe perioada cat 

scula electrica este in garantie. Nerespectarea acestei instructiuni conduce la 

pierderea garantiei.  

Reparatii 

Orice reparatie a sculei electrice trebuie sa fie facuta doar in centre service autorizate. 

Exceptare de răspundere 

Producătorul și reprezentantul său nu sunt răspunzători pentru nici un prejudiciu și pierdere a 

profitului, datorită întreruperilor cauzate de produs sau de un produs inutilizabil. Producătorul 
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și reprezentantul său nu sunt responsabili pentru nici un prejudiciu care a fost cauzat prin 

utilizarea necorespunzătoare a produsului sau prin utilizarea produs cu produse de la alti 

producători. 

 

Traducerea Declaratiei de Conformitate 

Declarăm pe proprie răspundere că produsul descris la paragraful "Specificatii tehnice" 

este conform cu următoarele standarde sau documente normative: 

EN 60745, în conformitate cu reglementările directivelor 2004/108/EC (până la 19.04.2016), 

2014/30/EU (de la 20.04.2016), 2006/42/EC si 2011/65/CE. 

Responsabil pentru documente tehnice: 

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr 

 


