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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.

Para sua proteção, você deve tomar as seguintes medidas de proteção

usar proteção de ouvido

usar óculos de segurança

Use uma máscara anti-pó

usando luvas de segurança

Use um capacete

Use sapatos de proteção

Aviso de perigo geral

Perigo alta voltagem

Aviso de superfície quente

Risco de rasgar ou cortar

Português



Características do dispositivo

Sistema de separação ETR 400 P

ETR 400 P
Voltagem nominal: 230 V ~
Consumo de energia: 2850 W
Número do pedido: 06825000

Frequência:
Velocidade nominal:
Diâmetro máximo do disco: 
Profundidade máxima de corte:
Porta-ferramentas:
Aula de proteção:
Grau de proteção:

Peso:

50/60 Hz
1950 min-1

400 mm
152 mm
Ø 25,4 mm
II
IP 20
aprox. 13,4 kg
EN 55014 e EN 61000

Acessórios disponíveis:
Número do pedido:

Disco de corte de diamante Ø400mm 3744T000
Disco de corte de diamante próximo ao corte de borda Ø400mm 3744V000

3744W000
Ajuste e limitação da profundidade de corte 3744U000
Conjunto de trilhos de guia 200cm 3744N000
Trilho guia 100 cm incl. Conector do trilho 3744P000
Aspirador de pó industrial DSS 35 M iP 09919000

Escopo de entrega

ETR
Instruções de operação na caixa.

400 P. com Disco de corte de diamante, Ferramenta de montagem e

Uso Pretendido

O sistema de separação ETR 400 P destina-se ao uso profissional. Com a coifa 
de sucção ou suprimento de água instalada e o disco de corte de diamante 
correspondente, é usado para o corte de concreto, materiais de pedra e 
alvenaria com baixo teor de poeira.
O ótimo andamento do trabalho só é garantido com os discos de corte 
diamantados especialmente desenvolvidos para o sistema de corte (ver 
acessórios).
Use apenas discos de corte de diamante recomendados pelo fabricante.Para 
corte úmido, o disco de corte de diamante deve ser resfriado com água através do 
abastecimento de água existente.
Um aspirador de pó (classe de poeira M) é essencial para o corte a 
seco.

Supressão de interferência de rádio de acordo com:

Corte próximo à borda do adaptador



instruções de segurança

Trabalhar com segurança com o dispositivo só é possível 
se você ler as instruções de operação 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.

Instruções de segurança para máquinas de corte

- A capa protetora pertencente à ferramenta elétrica deve ser fixada 
com segurança e colocada de forma que o mais alto nível de segurança 
seja alcançado, ou seja, a menor parte possível do rebolo esteja aberta 
ao operador. Mantenha os espectadores fora do plano do disco de 
corte giratório.A capa protetora destina-se a proteger o operador de 
fragmentos e contato acidental com o rebolo.

- Use apenas discos de corte com ponta de diamante para sua 
ferramenta elétrica. Só porque você pode conectar o acessório à sua 
ferramenta elétrica não garante o uso seguro.

- A velocidade permitida da ferramenta acessória deve ser pelo menos 
tão alta quanto a velocidade máxima especificada na ferramenta 
elétrica. Acessórios girando mais rápido do que o permitido podem 
quebrar e voar.

- Os discos de corte só podem ser usados   para as aplicações 
recomendadas. Por exemplo: Nunca esmerilhe com a lateral de um 
disco de corte.Os discos de corte são projetados para remover material 
com a borda do disco. A força lateral sobre esses abrasivos pode quebrá-
los.

- Sempre use flanges de fixação não danificados do tamanho correto 
para o disco de corte escolhido. Os flanges adequados suportam o disco 
de corte e, portanto, reduzem o risco de quebra do disco.

- Não use discos de corte gastos de ferramentas elétricas maiores. Os 
discos de corte para ferramentas elétricas maiores não foram projetados 
para velocidades mais altas de ferramentas elétricas menores e podem 
quebrar.

- O diâmetro externo e a espessura do inserto da ferramenta devem 
corresponder às dimensões da sua ferramenta elétrica. Tamanho incorreto



As ferramentas de inserção não podem ser adequadamente blindadas ou 
controladas.

- Os discos de corte e flanges devem caber exatamente no eixo de 
trabalho de sua ferramenta elétrica. As brocas que não se encaixam 
exatamente no fuso de trabalho da ferramenta elétrica giram de maneira 
irregular, vibram com muita força e podem levar à perda de controle.

- Não use discos de corte danificados. Antes de cada uso, verifique os 
discos de corte quanto a lascas e rachaduras. Se a ferramenta elétrica 
ou o disco de corte cair, verifique se há danos ou use um disco de corte 
não danificado. Depois de verificar e instalar o disco de corte, 
mantenha os observadores fora do plano do disco de corte giratório e 
deixe a máquina funcionar em velocidade máxima por um minuto.Os 
discos de corte danificados geralmente quebram durante este período de 
teste.

- Use equipamento de proteção individual. Use proteção facial completa, 
proteção para os olhos ou óculos de segurança dependendo da aplicação. 
Se apropriado, use uma máscara contra poeira, proteção auditiva, luvas de 
proteção ou um avental especial que manterá pequenas partículas 
abrasivas e materiais longe de você.Os olhos devem estar na frente
ser protegido de objetos estranhos que surjam em várias aplicações. 
Máscaras de poeira ou respiradores devem filtrar a poeira gerada durante 
o uso. A longa exposição a ruídos altos pode causar perda de audição.

- Mantenha outras pessoas a uma distância segura de sua área de 
trabalho. Todos que entrarem na área de trabalho deverão usar 
equipamentos de proteção individual.Fragmentos da peça de trabalho 
ou brocas quebradas podem voar e causar ferimentos mesmo fora da área 
de trabalho imediata.

- Segure o dispositivo apenas pelas superfícies de aperto isoladas ao 
realizar trabalhos em que a ferramenta acessória possa atingir cabos 
elétricos ocultos ou seu próprio cabo de alimentação. O contato com 
uma linha viva também pode colocar as partes metálicas do dispositivo sob 
tensão e causar um choque elétrico.

- Mantenha o cabo de alimentação longe de brocas de ferramenta em 
rotação.Se você perder o controle do dispositivo, o cabo de alimentação 
pode ser cortado ou preso e sua mão ou braço pode ficar preso na 
ferramenta rotativa do acessório.

- Nunca coloque a ferramenta elétrica no chão antes que a ferramenta 
acessória esteja completamente parada. A ferramenta rotativa acessória 
pode entrar em contato com a superfície de suporte, o que pode resultar 
na perda de controle da ferramenta elétrica.

- Não opere a ferramenta elétrica enquanto a estiver carregando.O 
contato acidental com a broca giratória pode prender sua roupa e a broca 
pode penetrar em seu corpo.



- Limpe regularmente as aberturas de ventilação da ferramenta elétrica.
O ventilador do motor puxa a poeira para dentro do gabinete, e o acúmulo 
excessivo de poeira de metal pode criar riscos elétricos.

- Não use a ferramenta elétrica perto de materiais inflamáveis. As faíscas 
podem inflamar esses materiais.

Retrocesso e instruções de segurança correspondentes

- O rebote é a reação repentina como resultado de um rebolo giratório em 
gancho ou bloqueado. Emperrar ou emperrar leva a uma parada abrupta 
da ferramenta de inserção rotativa. Como resultado, uma ferramenta 
elétrica não controlada é acelerada contra a direção de rotação do inserto 
da ferramenta no ponto de bloqueio. Se z. Se, por exemplo, um rebolo ficar 
preso ou bloqueado na peça de trabalho, a borda do rebolo que mergulhar 
na peça de trabalho pode ficar presa e, assim, quebrar o rebolo ou causar 
retrocesso. O rebolo então se move para perto ou para longe do operador, 
dependendo da direção de rotação do rebolo no ponto de bloqueio. Os 
rebolos também podem quebrar aqui. O retrocesso é o resultado do uso 
incorreto ou incorreto da ferramenta elétrica.

- Segure a ferramenta elétrica com firmeza e traga o corpo e os braços 
para uma posição em que possa absorver as forças do recuo. Sempre 
use a alça adicional, se disponível, para ter o maior controle possível 
sobre as forças de recuo ou torques de reação na inicialização.O 
operador pode controlar o recuo e as forças de reação tomando as 
medidas de precaução adequadas.

- Nunca coloque sua mão perto de brocas de ferramenta rotativas. A 
ferramenta acessória pode mover-se sobre a sua mão em caso de recuo.

- Evite a área à frente e atrás do disco de corte giratório.O recuo 
impulsiona a ferramenta elétrica na direção oposta ao movimento do 
rebolo no ponto de bloqueio.

- Trabalhe com especial cuidado na área de cantos, arestas vivas, etc. 
Evite que as pontas da ferramenta saltem para trás da peça de 
trabalho e emperrem. O acessório rotativo tem tendência a encravar nos 
cantos, arestas vivas ou ricochete. Isso causa perda de controle ou 
retrocesso.

- Não use uma corrente ou lâmina de serra serrilhada ou um disco de 
diamante segmentado com ranhuras com mais de 10 mm de largura.
Essas ferramentas acessórias freqüentemente causam recuo ou perda de 
controle da ferramenta elétrica.

- Evite bloquear o disco de corte ou aplicar pressão excessiva. Não faça 
cortes excessivamente profundos.Sobrecarregar o disco de corte 
aumenta seu estresse e a suscetibilidade a inclinação ou bloqueio e, 
portanto, a possibilidade de recuo ou quebra do disco de esmeril.



- Se o disco de corte emperrar ou você interromper seu trabalho, 
desligue o dispositivo e segure-o até que o disco pare. Nunca tente 
puxar o disco de corte para fora do corte enquanto ele ainda estiver 
funcionando, caso contrário, pode ocorrer um retrocesso.Determine e 
corrija a causa do emperramento.

- Não ligue a ferramenta elétrica novamente enquanto ela estiver na 
peça de trabalho. Deixe o disco de corte atingir a velocidade máxima 
antes de continuar o corte com cuidado.Caso contrário, o disco pode 
emperrar, saltar da peça de trabalho ou causar retrocesso.

- Apoie os painéis ou grandes peças de trabalho para reduzir o risco de 
retrocesso de um disco de corte emperrado.Peças grandes podem 
dobrar com o próprio peso. A peça de trabalho deve ser apoiada em ambos 
os lados do disco, perto do corte e na borda.

- Tenha especial cuidado com "cortes de bolso" em paredes existentes 
ou outras áreas escondidas. O disco de corte em imersão pode causar 
retrocesso ao cortar tubos de gás ou água, linhas elétricas ou outros 
objetos.

- Prenda e prenda a peça de trabalho em uma superfície estável usando 
grampos ou outros meios. Segurar a peça de trabalho apenas com a mão 
ou contra o corpo a deixará instável, o que pode levar à perda de controle.

Informações adicionais de segurança:

- Use proteção auditiva, óculos de segurança, máscara contra poeira e luvas. Use 
pelo menos uma meia-máscara de filtragem de partículas da classe FFP 2 como 
máscara contra poeira.

- Use o equipamento de detecção apropriado para localizar linhas de 
serviços públicos ocultos ou consulte a empresa de serviços públicos 
local. O contato com linhas elétricas pode resultar em incêndio e choque 
elétrico. Danos em uma linha de gás podem causar uma explosão. Penetrar 
em um cano de água pode causar danos materiais ou choque elétrico.

- Use a extração de pó para trabalhar em pedra no corte a seco. O 
aspirador deve ser aprovado para aspirar pó de pedra.O uso dessas 
instalações reduzirá os riscos de poeira.

- Ao trabalhar, segure a ferramenta elétrica firmemente com as duas mãos e 
certifique-se de que está em uma posição segura. A ferramenta elétrica é mais segura 
para usar com as duas mãos.

- Não use a ferramenta elétrica com um cabo danificado. Não toque no 
cabo danificado e desconecte o cabo de alimentação se o cabo for 
danificado durante o trabalho.Cabos danificados aumentam o risco de 
choque elétrico.

Consulte o anexo para obter mais informações de segurança!



Conexão elétrica

Antes do comissionamento, verifique se a tensão da rede e
- frequência com os dados indicados na placa de identificação. Desvios de 
tensão de + 6% e -10% são permitidos. O dispositivo é projetado na classe de 
proteção II. Use apenas cabos de extensão com seção transversal suficiente. 
Uma seção transversal muito fraca pode levar à perda excessiva de energia e 
superaquecimento da máquina e do cabo.

Seções transversais mínimas e comprimentos máximos de cabo recomendados

Tensão de rede Seção transversal em mm²

1,5 2,5
110V - 40 m
230V 50 m 80 m

A máquina possui um limitador de corrente de inrush que evita que disjuntores 
automáticos de ação rápida sejam acionados involuntariamente.
Para proteger o operador, isso pode ETR 400 P no corte úmido só pode ser 
operado 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.!
Alça adicional

antes

A manopla auxiliar (A) pode ser montada na carcaça da 
caixa de engrenagens utilizando o parafuso do cilindro (1), 
arruela de pressão (2) e arruela (3).

Arranque inicial ter que a
3 2 1

A alça adicional (A) pode ser ajustada dependendo da aplicação. Para isso, 
desaperte o parafuso (1) com a chave Allen de 6 mm incluída no material 
fornecido. Coloque a alça adicional na posição desejada e aperte o parafuso 
novamente.

Ligando / desligando

Ligar: Pressione primeiro o botão liga / desliga (B) 
e, em seguida, a trava de segurança (C) e 
mantenha-o pressionado. Assim que a 
máquina estiver em funcionamento, solte a 
trava de ativação (C).B. C. Desligar: Solte o botão liga / desliga (B).



Capa protetora

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

Opere a ferramenta elétrica apenas com a tampa protetora e a alça adicional 
instalada.
A posição da capa de proteção na máquina pode ser ajustada dependendo da aplicação. 
Para fazer isso, abra o parafuso allen (G) no flange de fixação. Vez
a tampa protetora na posição necessária e reaperte o parafuso (G)
firmemente.

Troca de ferramenta

Cuidado!
Os discos de corte e as porcas de flange podem ficar quentes com o uso. 
Você pode queimar as mãos ou cortar ou rasgar os segmentos.

Use luvas de proteção ao trocar as ferramentas. por esta razão sempre

Cuidado!
Antes de fazer qualquer trabalho no aparelho, retire o plugue 
da tomada!Observe as dimensões das brocas da ferramenta. O 
diâmetro do furo deve corresponder ao flange de montagem. Não 
use adaptadores ou redutores.

Mudança de disco:
Para apertar e afrouxar as brocas da ferramenta, pressione o botão de 
travamento do fuso (D) para travar o fuso de trabalho.
Pressione o botão de bloqueio do fuso apenas quando o fuso estiver parado. Caso 
contrário, a ferramenta elétrica pode ser danificada.
Com o botão pressionado, o eixo é girado até que se encaixe claramente no 
lugar. A flange (F) é desapertada com a chave de boca (H) incluída no material 
fornecido.
Desaparafuse o flange completamente do fuso de trabalho. 
Retirar do fuso de trabalho e
substituir



Aparafuse o flange (F) no fuso de trabalho e aperte-o usando a chave de boca 
(H) enquanto ativa a trava do fuso.

Ao usar discos de corte de diamante, certifique-se de que a direção da seta de 
rotação no disco de corte de diamante e a direção de rotação da ferramenta 
elétrica (veja a seta de direção de rotação na tampa de sucção) coincidem.

Certifique-se de que a trava do fuso seja liberada girando ligeiramente o 
fuso de trabalho antes de ligar o dispositivo.
Verifique o disco de corte antes de usar. O disco de corte deve ser instalado 
corretamente e ser capaz de girar livremente. Faça um teste de 
funcionamento de pelo menos 1 minuto sem carga. Não use discos de 
corte danificados, fora de circunferência ou vibrantes.Discos de corte 
danificados podem estourar e causar ferimentos.

Limitação de profundidade de corte

O ajuste e a limitação da profundidade de corte estão disponíveis como acessório 
opcional.

Montagem e ajuste:
Desmantelar
A placa de cobertura de proteção e 
substitua-a por aquela usada para 
limitar a profundidade de corte
Fender.
Parafusos
Limite de profundidade de corte 
ambos Parafusos de asa
Placa de proteção com firmeza (ver fig.) 
Para definir a profundidade de corte 
desejada, afrouxe os dois parafusos 
borboleta, Lugar, colocar a
profundidade de corte desejada e aperte 
os parafusos novamente com a mão

ela primeiro a

pertencer

ela a
a
no

usando

Sempre verifique a profundidade de corte definida com um corte de teste!

Corte de close-up

Para o corte da borda, você precisa do adaptador da borda incluindo a placa de proteção, bem 
como o disco de corte de diamante para o corte da borda (acessórios opcionais).



Conjunto:

Desmonte o disco de corte de diamante e remova o 
flange de fixação do fuso de trabalho.

Desmantelar
Capuz de proteção, bem como aba de proteção contra poeira (I) incluindo 
mola.
Cobertura contra poeira
tirar.

ela Nós vamos a Fender a

e pluma juntosEU.

Use os 6 parafusos allen (M5x12) para conectar o adaptador de borda ao disco 
de corte de diamante para cortes de borda. Coloque o adaptador com a arruela 
montada no fuso de trabalho, aparafuse o parafuso de travamento (M12x30) no 
orifício roscado do fuso de trabalho e aperte firmemente.

Agora monte a placa protetora fornecida com o adaptador próximo à borda.É 
imprescindível observar as informações sobre a troca de ferramentas!
Somente cortes de borda podem ser feitos com o conjunto adaptador de 
borda próxima!
Para todos os outros trabalhos, a folha de proteção fechada, incluindo a 
tampa contra poeira e a mola, deve ser reinstalada.
Limpe todas as peças relevantes para todas as conversões.

Instruções de trabalho

• Tenha cuidado ao fazer ranhuras em paredes de suporte de carga, consulte a seção 
"Informações estáticas".

• Prenda a peça de trabalho, a menos que esteja segura devido ao 
seu próprio peso.

• Não coloque muita pressão na ferramenta elétrica a ponto de ela 
parar.

• Deixe a ferramenta elétrica parada por alguns minutos após o uso 
intenso para resfriar a ferramenta acessória.

Não toque nos discos de corte até que eles esfriem.Os painéis ficam 
muito quentes durante o funcionamento.

•

Proteja o disco de corte de impacto, impacto e graxa. Não submeta o disco de 
corte a pressão lateral.
Corte a seco:
A poeira gerada durante o trabalho é prejudicial à saúde. Um aspirador de 
pó (classe de poeira M) e uma máscara de poeira devem, portanto, ser 
usados   durante o corte.
O aspirador de pó seco e úmido correspondente DSS 35 M iP está disponível como 
um acessório. Este é conectado diretamente ao soquete (F) fornecido na coifa de 
sucção



Corte úmido:
Para abastecer a máquina com água, proceda da seguinte forma:
- Ligue a máquina ao abastecimento de água ou a um reservatório de pressão de 

água com o bocal de encaixe GARDENA (N).
- Somente opere a máquina com água limpa e um suprimento de água 

suficiente. Isso pode ser regulado usando a miniválvula de esfera.
- Cuidado! A pressão máxima da água não deve exceder 3 bar!
- Certifique-se de que os segmentos são resfriados o suficiente. Se a água 

estiver limpa, os segmentos são resfriados o suficiente.
- Drene o sistema de água se houver risco de geada.

Separado:
Segure a ferramenta com a mão direita no punho da chave e com a mão 
esquerda no punho auxiliar. Coloque o rolo dianteiro (E) na peça a ser cortada 
sem que o disco diamantado entre em contato com ela. Em seguida, ligue a 
ferramenta e espere até que o disco de corte de diamante atinja a velocidade 
máxima. Mergulhe no material. Agora empurre a ferramenta plana e 
uniformemente sobre a superfície da peça de trabalho até que o corte seja 
concluído. Para obter cortes limpos, mantenha uma linha de corte reta e uma 
taxa de avanço constante.

A ferramenta elétrica deve ser sempre guiada na direção oposta. Caso 
contrário, existe o risco dedescontrolado é empurrado para fora do corte.
Use um disco de corte de diamante para cortar a pedra.
Nota para discos de corte de diamante:
O progresso do trabalho em declínio perceptível ou um anel de faíscas ao redor são 
sinais de discos de corte de diamante que ficaram cegos. Você pode fazer isso 
fazendo atalhos em material abrasivo, por exemplo, B. o Eibenstock - pedra de 
afiação de diamante ou pedra sílica-calcária.
Nunca use discos de corte para desbaste áspero. Não coloque muita 
pressão na ferramenta elétrica a ponto de ela parar.

Notas sobre estática:
As ranhuras em paredes de suporte de carga estão sujeitas a DIN 1053 Parte 1 ou 
regulamentos específicos de cada país. Esses regulamentos devem ser estritamente 
observados. Antes de iniciar o trabalho, consulte o engenheiro estrutural responsável, 
arquiteto ou o gerente do local responsável.

Proteção de sobrecarga

O sistema de separação ETR 400 P é equipado com proteção contra sobrecarga 
eletrônica e térmica para proteger o operador e o motor.
Eletrônico: Para alertar o operador sobre a sobrecarga da broca se a força de 

alimentação for muito alta, um diodo emissor de luz (L) é embutido 
na manopla da chave como um indicador de sobrecarga. Não há 
exibição quando em marcha lenta ou sob carga normal. Em caso de 
sobrecarga, o diodo acende em vermelho. Neste caso, o



Para aliviar a máquina. Se o display vermelho não for observado 
por um longo período de tempo, a máquina desliga-se 
automaticamente através da eletrônica. Depois de liberar a carga e 
desligar e ligar o aparelho novamente, você pode continuar 
trabalhando normalmente.

Térmico: Com a ajuda de um termopar, o motor é protegido contra 
destruição se a sobrecarga persistir. Também aqui o usuário é 
avisado pelo indicador de sobrecarga. Pouco antes de o 
superaquecimento ser atingido, o display pisca em vermelho. 
Caso contrário, a máquina desliga-se e só pode ser reiniciada 
depois de ter arrefecido adequadamente (cerca de 2 minutos). 
O indicador de sobrecarga pisca até que a máquina resfrie o 
suficiente e possa ser reiniciada. O tempo de resfriamento 
depende do aquecimento do enrolamento do motor e da 
temperatura ambiente.

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.

Carbonos desligados

A ferramenta elétrica está equipada com escovas de carvão auto-desativáveis   
para proteger o motor. Se as brasas estiverem gastas, a máquina desliga-se. 
Neste caso, ambas as escovas de carvão devem ser substituídas por escovas 
de carvão originais por um eletricista autorizado ao mesmo tempo.

Além disso, há um indicador de serviço (M) na manopla 
da chave, que indica o desligamento iminente da 
máquina devido a escovas de carvão gastas em tempo 
útil. Depois que o visor acender, você pode continuar a 
trabalhar por cerca de 1 dia. Em seguida, as escovas de 
carvão devem ser substituídas.



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 dispositivo 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 / EC sobre resíduos de 
equipamentos elétricos e eletrônicos e sua implementação de acordo 
com a legislação nacional, as ferramentas elétricas usadas devem ser 
coletadas separadamente e recicladas de maneira ecologicamente 
correta.

Ruído / vibração

O ruído desta ferramenta elétrica é medido de acordo com DIN 45 635, Parte 21. O 
nível de pressão sonora no local de trabalho pode ultrapassar 85 dB (A); neste caso, 
as medidas de isolamento acústico são para o
Operador necessário.

Para usar proteção de ouvido!

A vibração da mão / braço é normalmente inferior a 2,5 m / s². Valores 
medidos determinados de acordo com EN 60745.

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 momentos em que o 
dispositivo está desligado ou em funcionamento, mas não está em uso, também 
devem ser levados em consideração. 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.



Cobertura contra poeira

Pó de materiais como tinta com chumbo, alguns tipos de madeira, minerais e 
metal podem ser prejudiciais à saúde. Tocar ou inalar as poeiras pode causar 
reações alérgicas e / ou doenças respiratórias no usuário ou nas proximidades. 
Certos pós, como pó de carvalho ou faia, são considerados cancerígenos, 
especialmente em relação aos aditivos para o tratamento da madeira (cromato, 
preservativos para madeira). O material que contém amianto só pode ser 
processado por especialistas.
- Se possível, use um sistema de extração de poeira.
- Para obter um alto nível de extração de pó, use o aspirador industrial 

(classe de pó M) para pó de madeira e / ou mineral junto com esta 
ferramenta elétrica.

- Certifique-se de que o local de trabalho está bem ventilado.
- Recomenda-se o uso de máscara respiratória com filtro classe P2.

Garantia

De acordo com os nossos termos e condições gerais de entrega, aplica-se um 
período de garantia de 12 meses para defeitos materiais nas negociações com 
empresas (comprovativo 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.

Declaração de conformidade

Declaramos sob nossa exclusiva responsabilidade que o produto descrito em 
"Dados técnicos" está em conformidade com as seguintes normas ou documentos 
normativos:
EN 60 745
de acordo com os regulamentos 2011/65 / EU, 2004/108 / EG, 2006/42 / EG
Documentos técnicos (2006/42 / EG) em:
Elektrowerkzeuge GmbH Eibenstock 
Auersbergstrasse 10
D - 08309 Eibenstock

Lothar Lässig
Director Geral

Frank markert
Chefe de engenharia
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Pelo seu distribuidor


