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ALEMÃO

Instruções importantes

Instruções e avisos importantes são representados por símbolos na 
máquina:

Leia as instruções de operação 
antes de usar a máquina

Trabalhe com foco e cuidado.

Mantenha seu local de trabalho limpo e 
evite situações perigosas.

Tome precauções para proteger o 
operador.

Ao trabalhar, você deve usar óculos de proteção, proteção auditiva, luvas de 
proteção e roupas de trabalho resistentes!

usar proteção de ouvido

usar óculos de segurança

Use uma máscara anti-pó

usando luvas de segurança
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Especificações técnicas

Máquina de processamento de gesso EPG 400 WP
Voltagem nominal: 230 V ~
Consumo de energia: 500 W
Corrente nominal: 2,3 A.
Número do pedido: 0650L000

Frequência:
Velocidade nominal:
Velocidade ociosa:
Diâmetro da polia:
Porta-ferramentas:
Aula de proteção:
Grau de proteção:

Peso (sem lixa): supressão de 
interferência de rádio de acordo com:

50-60 Hz
0 - 60 min-1

0 - 110 min-1

370 mm (placa de base)
especial
II
IP 20
cerca de 3,5 kg

EN 55014 e EN 61000

Escopo de entrega

Máquina para processamento de gesso com placa base, disco de esponja e 
manual de instruções em caixa.

Uso Pretendido

A máquina de processamento de gesso EPG 400 WP é adequado para o 
tratamento de superfície de gesso e cimento-cal com os acessórios 
adequados.
Acessórios disponíveis (Fig. P. 3):
Item Número do pedido Itens usar

Placa de base (Velcro)
Ø 370 mm

Suporte de base para todos os 
discos acessórios de velcro

1 37721000

Máquina de lavar esponja
Ø 400 mm

para feltragem de gesso 
de cimento-cal

2 37722000

Esponja arruela de borracha
Ø 380 mm

para feltragem de cal-
cimento e rebocos de gesso

3 37725000

Lavadora de feltro

Ø 395 mm
para feltrar superfícies de gesso 
interiores e exteriores

4º 37729000

Disco de coelho
Ø 385 mm

para esfregar os rebocos de 
cal-cimento5 37726000

Disco de rascunho
Ø 370 mm

para estruturação
Limpeza de arranhões

6º 37724000

Placa de alisamento

Ø 385 mm
Para alisar superfícies de 
gesso e concreto7º 37728000

Rebolo P24
Ø 370 mm

Para moer
Placas de isolamento

8º 37727000
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instruções de segurança

Trabalhar com segurança com o dispositivo só é possível se 
você tiver lido as instruções de operação e as informações de 
segurança na íntegra e seguir rigorosamente as instruções 
aqui contidas. Além disso, as instruções gerais de segurança 
no folheto incluso devem ser seguidas. Obtenha treinamento 
prático antes de usá-lo pela primeira vez. Guarde todos os 
avisos de segurança e instruções para uso futuro.

Se o cabo de conexão for danificado ou cortado durante o 
trabalho, não toque nele, mas retire o plugue 
imediatamente. Nunca opere o dispositivo com um cabo 
de conexão danificado.

O dispositivo não deve estar úmido e não pode ser 
operado em um ambiente úmido.

- Não trabalhe próximo a substâncias explosivas (gasolina, 
diluente).
Materiais que contenham amianto não devem ser processados. 
Não é permitido adulterar o dispositivo.
Verifique o dispositivo, cabo e plugue antes de cada uso. Os danos só 
devem ser reparados por um especialista. Insira a ficha na tomada 
apenas com a máquina desligada.
Opere o dispositivo ao ar livre por meio de um disjuntor de corrente 
residual com no máximo 30 mA.
Desconecte o cabo de alimentação e verifique se a chave está desligada 
quando a máquina é deixada sem supervisão; B. durante os trabalhos de 
construção e desmontagem, em caso de queda de tensão, ao inserir ou 
instalar um acessório.
Desligue a máquina se ela parar por qualquer motivo. Desta 
forma, você evita uma inicialização repentina em um estado 
autônomo.
Não use o dispositivo se parte da caixa estiver com defeito ou se o 
interruptor, a linha de alimentação ou o plugue estiverem 
danificados. Verifique os acessórios antes de usá-los; não use 
produtos danificados.
Certifique-se de que a ferramenta está devidamente instalada e presa 
antes do uso e deixe a ferramenta em marcha lenta por aproximadamente 
30 s em uma posição segura. Desligue imediatamente se ocorrerem 
vibrações significativas ou se forem encontrados outros defeitos. Ao 
trabalhar, afaste o cabo de alimentação ou extensão do dispositivo para a 
parte traseira.

-
-
-

-

-

-

-

-

-

-
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- As ferramentas elétricas devem ser verificadas por um especialista 
em intervalos regulares.
Nunca transporte o dispositivo pelo cabo. 
Não toque nas peças rotativas.
Pessoas menores de 16 anos não estão autorizadas a usar o dispositivo. 
Use proteção auditiva e contra poeira, bem como óculos de proteção ao 
trabalhar com esta máquina.
Certifique-se de que as pessoas na área de trabalho não sejam 
ameaçadas por partículas em suspensão.
Mantenha os punhos secos, limpos e isentos de óleo e graxa.Sempre 
segure o dispositivo com as duas mãos durante a operação. 
Cuidado! A ferramenta continua a funcionar depois que a máquina 
é desligada.

-
-
-
-

-

-
-
-

Consulte o anexo para obter mais informações de segurança!

Conexão elétrica

a EPG 400 WP é projetado na classe de proteção II. Para proteger o 
operador, a máquina só pode ser operada por meio de um dispositivo de 
corrente residual. Portanto, o dispositivo é fornecido de série com um 
disjuntor PRCD integrado no cabo.

!
Cuidado!

- O disjuntor PRCD não deve ficar na água.

Não use o disjuntor PRCD para ligar e 
desligar a máquina.
Antes de iniciar o trabalho, verifique se está 
funcionando corretamente pressionando o botão TEST.

Antes de conectar a máquina à rede elétrica, certifique-se de que a 
máquina esteja desligada.

-

-

Ligando / desligando

Mudança momentânea

Ligar:
Desligar:

Pressione o botão liga / desliga. 
Solte o botão liga / desliga.

Troca permanente

Ligar: Pressione o botão liga / desliga e trave-o no lugar com o 
botão de travamento.
Pressione e solte o botão liga / desliga novamente.Desligar:
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!
Cuidado!
Sempre que a máquina parar ou houver uma interrupção de 
energia, o botão de travamento deve ser liberado 
imediatamente, pressionando o botão liga / desliga para 
evitar que a máquina reinicie involuntariamente, risco de 
ferimentos.

A máquina de processamento de gesso é equipada com interruptor eletrônico. A 
velocidade pode, portanto, ser regulada dependendo do toque de um botão.

É recomendado apenas usá-lo para ligar e desligar a máquina, a fim de obter 
uma superfície limpa de forma consistente.
A operação contínua em velocidade reduzida leva à sobrecarga, pois o 
motor tem menos ar de resfriamento disponível e sobreaquece muito 
mais rápido.

Troca de ferramenta

Cuidado!
Antes de fazer qualquer trabalho no aparelho, retire o plugue da tomada!

Montagem da placa de base e do disco raspador:
Coloque a placa de base ou o disco raspador no eixo de trabalho e fixe com 
o parafuso fornecido.
Montagem dos discos de trabalho:
Coloque o disco de trabalho no meio do suporte de Velcro.

Para garantir um ajuste perfeito da vidraça, as superfícies de velcro devem aderir umas 
às outras em toda a superfície.

Cuidado!
Antes de colocar o aparelho em funcionamento, verifique se os acessórios instalados estão 
corretamente posicionados.
Deixe a máquina funcionar brevemente em uma posição segura. Se a 
ferramenta funcionar de maneira irregular, pare de trabalhar imediatamente.

Conexão de água

Conecte a máquina ao abastecimento de água 
ou a um vaso de pressão de água usando o 
bocal de encaixe.
Como um conector
use um acoplamento de mangueira 
GARDENA. Isso está disponível nas lojas.

Use apenas água limpa da torneira.

ao máquina
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Instruções de trabalho

Ligue o aparelho e coloque-o com cuidado sobre a superfície a ser 
processada.

Ao usar água:

Abra o abastecimento de água e regule a 
quantidade de água desejada.

Segure o dispositivo firmemente com as duas mãos e trabalhe em um 
movimento linear ou circular.
Sempre observe as informações do produto do fabricante do gesso e as instruções de 
processamento para todas as aplicações.
Um resultado de trabalho ideal só pode ser alcançado se as instruções de 
processamento relevantes e a vida útil adequada do gesso forem 
respeitadas.

! Cuidado!
Não toque nas peças rotativas!

Cuidado e manutenção

Antes de iniciar os trabalhos de manutenção ou reparação, é 
indispensável retirar a ficha da rede!

As reparações só podem ser realizadas por pessoal qualificado e adequado 
com base na sua formação e experiência. O dispositivo deve ser verificado 
por um eletricista qualificado após cada reparo.
A ferramenta eléctrica foi concebida de forma a que sejam necessários cuidados e 
manutenção mínimos. No entanto, os seguintes pontos devem ser sempre observados:

- A ferramenta elétrica e as aberturas de ventilação devem ser mantidas sempre 
limpas.
Ao trabalhar, certifique-se de que nenhum objeto estranho entre 
na ferramenta elétrica.
Se o dispositivo falhar, as reparações só podem ser realizadas 
por uma oficina autorizada.

-

-

O atendimento ao cliente responde às suas perguntas sobre reparo e manutenção de 
seu produto, bem como peças de reposição.
A equipe de consultoria de aplicação da EIBENSTOCK terá prazer em ajudá-lo com 
perguntas sobre nossos produtos e seus acessórios.
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Proteção Ambiental

Recuperação de matéria-prima em vez de eliminação de resíduos

Para evitar danos de transporte, o dispositivo deve ser entregue em uma 
embalagem resistente. A embalagem, o aparelho e os acessórios são feitos 
de materiais recicláveis   e devem ser descartados de maneira adequada. 
As peças de plástico do dispositivo estão marcadas. Isso permite o descarte 
ecologicamente correto e de tipo único por meio das instalações de coleta 
oferecidas.

Apenas para países da UE

Não jogue ferramentas elétricas no lixo doméstico!

De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19 / UE sobre resíduos de 
equipamentos elétricos e eletrónicos e a sua implementação de 
acordo com a legislação nacional, as ferramentas elétricas usadas 
devem ser recolhidas separadamente e recicladas de forma amiga 
do ambiente.

Ruído / vibração

Valores medidos para ruído determinados de acordo com EN 60745. 
O nível de ruído ponderado A da ferramenta elétrica é normalmente:

Nível de pressão sonora
Nível de potência do som
incerteza

ascende a

EU.pA

EU.wA

87 dB (A)
96 dB (A)
3 dBK

Para usar proteção de ouvido!

Valores totais de vibração aH e incerteza K determinada de acordo com EN 
60745:
Incerteza do valor de emissão 
de vibração

umaH 0,9 m / s2

K 0,1 m / s2

O nível de vibração especificado representa os principais usos da 
ferramenta elétrica. No entanto, se a ferramenta elétrica for usada para 
outras aplicações, com bits de ferramenta diferentes ou manutenção 
inadequada, o nível de vibração pode ser diferente. Isso pode aumentar 
significativamente a exposição à vibração durante todo o período de 
trabalho.
Para uma estimativa precisa da exposição à vibração, os tempos em que o 
dispositivo é desligado também devem ser levados em consideração
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em execução, mas não em uso. Isso pode reduzir significativamente a 
exposição à vibração durante todo o período de trabalho. Estabelecer 
medidas de segurança adicionais para proteger o operador dos efeitos das 
vibrações, tais como: manutenção de ferramentas elétricas e brocas, 
manter as mãos aquecidas, organização dos processos de trabalho.

Garantia

Correspondente
As transações comerciais com empresas têm garantia de 12 meses para 
defeitos de material (comprovação por fatura ou guia de remessa).

Danos que podem ser atribuídos a desgaste natural, sobrecarga ou 
manuseio incorreto estão excluídos.
Danos causados   por defeitos de material ou de fabricação serão eliminados 
gratuitamente por meio de conserto ou entrega de reposição.
Reclamações só podem ser reconhecidas se o dispositivo for enviado ao 
fornecedor ou a uma oficina autorizada Eibenstock sem ser desmontado.

nosso em geral termos de entrega é aplicável no

Declaração de conformidade

Declaramos, sob nossa exclusiva responsabilidade, que o produto descrito em 
"Dados técnicos" está em conformidade com as disposições relevantes das diretivas 
2011/65 / UE, 2014/30 / UE, 2006/42 / CE
incluindo suas alterações e está em conformidade com as seguintes 
normas: EN 60745, EN 50581.

Documentos técnicos (2006/42 / EG) em:

Elektrowerkzeuge GmbH Eibenstock 
Auersbergstrasse 10
D - 08309 Eibenstock

Lothar Lässig
Director Geral

Frank markert
Chefe de engenharia

17 de abril de 2019

Sujeito a alterações.
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Pelo seu distribuidor


