
MANUAL DE INSTRUÇÕES



Instruções  de  segurança

Para  usar  a  máquina  com  segurança,  primeiro  leia  

atentamente  o  manual  de  instruções  e  siga  as  
orientações  fornecidas.

Tome  todas  as  precauções  necessárias  para  
trabalhar  com  segurança.

Cuidado  superfície  quente

Mantenha  a  área  onde  você  trabalha  limpa  e  evite  
situações  perigosas.

Cuidado:  Tensão  Perigosa

Para  sua  proteção  algumas  medidas  de  segurança  devem  ser  tomadas:

Risco  de  rasgar  ou  cortar

Use  luvas  de  proteção

Use  óculos  de  proteção

Trabalhe  com  atenção  e  concentração.

Máscara  anti  poeira

Aviso:  Regras  de  segurança

As  medidas  de  segurança  mais  importantes  são  indicadas  na  ferramenta  na  forma  de  
símbolos.

Use fones de ouvido e proteja-se do ruído

PORTUGUÊS

Perigos



Tensão  nominal  
Potência  absorvida  

Frequência  Velocidade  
de  carga  máx.  
diâmetro  do  disco  Eixo  
Isolamento  duplo  Grau  de  
proteção:  Peso  Supressão  

de  interferência  de  acordo  
com

Utilize  apenas  acessórios  de  polir  e  lixar  com  um  diâmetro  não  superior  a  180  
mm.

50-60  Hz  
1500  -  2800  min-1

Manual

Instruções  de  segurança

1200  W

Polidora  com  cabo  adicional,  chave  (13/16)  e  manual  do  usuário  fornecido  na  
caixa  Disco  de  lixa  não  incluso.

M14

Os  polidores  úmidos  WPN  180  destinam-se  ao  uso  profissional.  Com  a  
ferramenta  adequada  para  a  aplicação  correspondente,  a  polidora  é  projetada  
para  lixar,  polir  e  alisar  pedras  naturais,  entre  outras,  com  processo  úmido.

Para  usar  a  máquina  com  segurança,  primeiro  leia  
atentamente  o  manual  de  instruções  e  siga  as  orientações  
fornecidas.  Antes  de  usar  a  máquina  pela  primeira  vez,  peça  
alguns  conselhos  práticos.

180  mm

WPN  180:

WPN  180

IP20

O  WPO  180  foi  projetado  para  ser  usado  com  acessórios  de  lixamento  
apropriados  para  acabamentos  de  alisamento,  aço  inoxidável  etc.

Características  técnicas

II

WPO  180:

Arte.  não.

Não  sobrecarregue  a  máquina  a  ponto  de  ela  parar  completamente.

230V~

Conteúdo  de  entrega

WPO  180

este.  3,6kg  aprox.  3,1  kg  DIN  VDE  
0875,  EN  55014  e  EN  

61000  05710  05613



Não  trabalhe  com  materiais  que  contenham  amianto.

Para  qualquer  outra  aplicação,  a  tampa  protetora  deve  estar  sempre  fechada.

Antes  de  colocar  a  máquina  em  serviço,  verifique  se  os  discos  e  acessórios  
estão  encaixados  corretamente.  A  máquina  deve  funcionar  aproximadamente  30  
segundos  em  ponto  morto  e  em  uma  posição  segura.  Desligue  o  dispositivo  
imediatamente  se  aparecerem  fortes  vibrações  ou  outras  falhas.

Use  esta  máquina  apenas  com  a  tampa  protetora  parcialmente  removida  nos  
cantos.

Verifique  as  ferramentas  antes  de  usar.  Não  use  produtos  que  estejam  
quebrados,  rachados  ou  danificados  de  alguma  forma.

Ao  ar  livre,  esta  máquina  deve  ser  usada  com  um  interruptor  de  corrente  
diferencial  de  30  mA  máx.

Verifique  o  cabo  e  o  plugue  da  máquina  antes  de  usar.  Em  caso  de  danos,  confie  

a  reparação  a  um  profissional.  Insira  o  plugue  na  tomada  apenas  quando  o  
interruptor  da  lixadeira  estiver  desligado.

Certifique-se  de  que  o  cabo  de  alimentação  e  a  mangueira  de  sucção  correm  em  
direção  à  parte  traseira  da  máquina.

A  unidade  do  motor  não  deve  ser  molhada,  nem  usada  debaixo  
d'água  ou  em  tempo  chuvoso.

Desligue  a  máquina  se  não  for  utilizada  por  qualquer  motivo.  Isso  evitará  uma  
partida  repentina  e  não  supervisionada.

Se  o  cabo  de  conexão  estiver  danificado  ou  cortado  durante  o  uso,  
não  toque,  mas  puxe  o  plugue  de  rede  imediatamente.  Nunca  opere  o  
dispositivo  quando  o  cabo  estiver  danificado.

Remova  o  plugue  e  certifique-se  de  que  o  interruptor  esteja  desligado  quando  a  
máquina  estiver  parada,  por  exemplo,  durante  os  trabalhos  de  montagem  e  
desmontagem,  queda  de  tensão,  montagem  ou  desmontagem  de  um  acessório.

Verifique  se  a  velocidade  máxima  de  operação  indicada  no  disco  é  pelo  menos  
igual  à  da  máquina.

É  terminantemente  proibido  modificar  este  dispositivo.  
Nunca  use  a  máquina  sem  a  proteção  e  a  tampa  de  proteção  contra  poeira  
instalada.

Não  trabalhe  perto  de  materiais  facilmente  inflamáveis  ou  explosivos.

Não  utilize  o  aparelho  se  alguma  parte  da  caixa  estiver  danificada  ou  se  o  
interruptor,  o  cabo  ou  a  ficha  estiverem  danificados.

Armazene  e  use  os  discos  com  cuidado  e  de  acordo  com  as  instruções  do  
fabricante.



!

O  uso  da  máquina  é  proibido  para  menores  de  16  anos.

Antes  do  comissionamento,  verifique  se  a  tensão  e  a  frequência  da  rede  
correspondem  aos  dados  na  placa  de  identificação.  Desvios  de  tensão  
de  +  6%  a  –  10%  são  aceitáveis.

Iniciar  -  Parar

O  uso  contínuo  em  baixa  velocidade  pode  causar  sobrecarga  porque  o  
motor  recebe  menos  ar  de  resfriamento  e,  portanto,  a  máquina  
superaquece  muito  mais  rapidamente.

Conexão  elétrica

Ajuste  a  pressão  de  contato  de  acordo  com  o  diâmetro  do  acessório  de  
lixar  e  a  potência  do  motor  da  polidora  para  não  sobrecarregar  a  
máquina.

WPN  180:

Ligado:  pressione  o  interruptor

O  polidor  é  equipado  com  uma  roda  de  ajuste  para  permitir  o  controle  

Esta  lixadeira  é  fabricada  na  classe  de  proteção  II.

Uso  breve

Nunca  transporte  a  máquina  segurando-a  pelo  cabo  de  alimentação.

O  interruptor  de  proteção  PRCD  não  deve  ser  instalado  na  
água.

Uso  contínuo

As  ferramentas  elétricas  devem  ser  verificadas  por  um  especialista  
em  intervalos  regulares.

Use  apenas  extensões  de  seção  suficiente.  Uma  seção  muito  pequena  
pode  causar  perda  excessiva  de  energia  e  superaquecimento  da  máquina  
e  do  cabo.  A  máquina  incorpora  um  limitador  de  velocidade  na  partida  
para  evitar  danos  desnecessários  aos  fusíveis  de  ação  rápida

Parar:  solte  o  interruptor

Antes  de  iniciar  seu  trabalho,  verifique  o  funcionamento  
correto  pressionando  o  botão  TEST.

Siga  também  as  instruções  gerais  de  segurança  nas  instruções  anexas!

Nunca  toque  nas  peças  rotativas.

As  chaves  de  proteção  PRCD  não  devem  ser  usadas  para  
ligar  ou  desligar  a  ferramenta.

Para Andar:
Para parar:

de  velocidade  de  I (mínimo)  e  IIIIII (máximo).

Pressione  o  interruptor  e,  mantenha-o  pressionado.
Engate  o  botão  de  travamento  pressione e  solte-o



Abastecimento  de  água  WPN180

Em  caso  de  fuga  de  água  do  furo  em  excesso  no  abastecimento  de  água,  interrompa  o  
trabalho  e  mande  reparar  a  ferramenta  por  um  reparador  autorizado.

Reciclagem  de  matérias-primas  em  vez  de  tratamento  de  resíduos

Atenção!  A  pressão  máxima  da  água  não  deve  exceder  3  bar.

Proteção  Ambiental

Antes  de  realizar  trabalhos  de  manutenção  ou  reparação,  desligue  a  ficha  de  
rede  e  verifique  se  a  lixadeira  está  fora  de  serviço.

Manutenção

Alça  adicional

Após  cada  reparo,  o  dispositivo  deve  ser  examinado  por  um  eletricista  qualificado.  Por  
design,  esta  máquina  requer  cuidados  e  manutenção  mínimos.  No  entanto,  os  seguintes  
trabalhos  devem  ser  realizados  regularmente  ou  as  seguintes  peças  inspecionadas:  
Certifique-se  de  que  a  máquina  e  a  grelha  de  ventilação  do

Por  meio  de  um  sensor  térmico,  em  caso  de  sobrecarga  contínua,  o  motor  é  protegido  
contra  destruição.  De  fato,  a  máquina  desliga  automaticamente  e  só  pode  ser  ligada  
novamente  após  um  certo  período  de  resfriamento  (cerca  de  2  minutos).  Pressione  o  
botão  liga/desliga.  O  período  de  resfriamento  depende  do  aquecimento  do  enrolamento  
do  motor  e  da  temperatura  ambiente.

As  reparações  só  podem  ser  efectuadas  por  pessoal  qualificado,  escolhido  pela  sua  
formação  e  experiência.

Durante  o  trabalho,  certifique-se  de  que  nenhum  corpo  estranho  entre  na  máquina.

Em  caso  de  avaria  do  aparelho,  mande  repará-lo  numa  oficina  autorizada.

A  máquina  tem  um  abastecimento  de  água  externo  através  de  um  fuso.  O  
volume  de  água  pode  ser  regulado  por  uma  válvula  de  esfera.  O  abastecimento  
de  água  está  equipado  com  uma  tomada  para  ligações  de  mangueira  Gardena.

A  alça  fornecida  deve  ser  encaixada  firmemente  na  caixa  da  caixa  de  engrenagens  e  
deve  ser  sempre  mantida  no  lugar  durante  o  uso.

motor.



O  ruído  deste  dispositivo  é  medido  de  acordo  com  a  norma  DIN  45  635,  parte  21.

O  nível  de  vibração  da  mão  e  do  braço  é  normalmente  inferior  a  2,5  m/s².  
Medições  realizadas  de  acordo  com  a  norma  europeia  EN  60  745.

Tocar  ou  inalar  a  poeira  pode  causar  reações  alérgicas

Ruído /  Vibração

Não  descarte  aparelhos  elétricos  no  lixo  doméstico!

A  poeira  de  materiais  como  tintas  contendo  chumbo,  certas  madeiras,  
minerais  ou  metais  pode  ser  prejudicial  à  saúde.

Use  proteção  auditiva!

De  acordo  com  a  Diretiva  Europeia  2012/19/UE  sobre  
resíduos  de  equipamentos  elétricos  ou  eletrônicos  (REEE),  
e  sua  transposição  para  a  legislação  nacional,  os  aparelhos  
elétricos  devem  ser  coletados  separadamente  e  sujeitos  a  
reciclagem  ecológica.

Apenas  para  países  europeus

Proteção  contra  poeira

O  nível  de  pressão  sonora  no  local  de  trabalho  pode  ultrapassar  85  dB  
(A).  Neste  caso,  medidas  de  proteção  contra  ruído  devem  ser  tomadas  
para  o  usuário.

Para  evitar  danos  de  transporte,  o  aparelho  deve  ser  entregue  em  
embalagem  resistente.  A  embalagem,  assim  como  o  motor  e  seus  
acessórios  são  feitos  de  materiais  recicláveis,  o  que  permite  que  sejam  
tratados  de  forma  ecologicamente  correta  uma  vez  que  tenham  chegado  
ao  fim  de  sua  vida  útil.  Os  componentes  plásticos  são  identificados  de  
acordo  com  sua  natureza,  o  que  facilita  sua  triagem  pelas  plantas  de  reprocessamento.

O  nível  de  vibração  reivindicado  corresponde  aos  principais  usos  do  
dispositivo.  No  entanto,  se  o  dispositivo  for  utilizado  para  outras  
aplicações,  com  outras  ferramentas  de  trabalho  ou  com  manutenção  
inadequada,  o  nível  de  vibração  pode  ser  diferente.  Isso  pode  aumentar  
significativamente  a  carga  de  vibração  durante  todo  o  período  de  
trabalho.  Para  uma  estimativa  precisa  do  estresse  de  vibração,  é  
recomendável  levar  em  consideração  também  os  períodos  de  tempo  
durante  os  quais  o  dispositivo  está  desligado  ou  em  operação,  mas  não  
em  uso.  Isso  pode  reduzir  significativamente  a  carga  de  vibração  durante  
todo  o  período  de  trabalho.  Determinar  medidas  de  proteção  adicionais  
para  proteger  o  usuário  dos  efeitos  da  vibração,  como  por  exemplo:  
Manutenção  da  ferramenta  elétrica  e  ferramentas  de  trabalho,  manter  as  
mãos  aquecidas,  organização  das  operações  de  trabalho.



Recomenda-se  o  uso  de  máscara  respiratória  de  classe  de  filtro  P2.

12.05.2014

As  reclamações  só  podem  ser  aceites  quando  o  aparelho  é  enviado  
desmontado  para  o  Serviço  Pós-Venda  Eibenstock.

D  –  08309  Eibenstock

De  acordo  com  nossas  condições  gerais  de  venda,  a  duração  da  garantia  
para  empresas  é  de  doze  meses  (justificativa  por  fatura  ou  nota  de  entrega).  
Danos  resultantes  de  uso  anormal,  sobrecarga  ou  manuseio  inadequado  são  
excluídos.  Danos  resultantes  de  defeitos  de  matérias-primas  ou  de  fabricação  
serão  cobertos  gratuitamente  por  reparo  ou  substituição.

Auersbergstrasse  10

Declaramos  sob  nossa  própria  responsabilidade  que  o  produto  descrito  em

Director  Geral

Certificado  de  conformidade

Lothar  Lassig

Use  um  sistema  de  extração  de  poeira.

EN  60  745  
de  acordo  com  os  termos  dos  regulamentos  em  vigor  2011/65/UE,

Chefe  de  Engenharia

e/ou  doenças  respiratórias  ao  usuário  ou  espectadores.  Certos  pós  como  pó  
de  carvalho  ou  faia  são  considerados  cancerígenos,  especialmente  em  
combinação  com  aditivos  para  tratamento  de  madeira  (cromato,  mancha).  
Materiais  que  contenham  amianto  só  devem  ser  trabalhados  por  pessoas  
qualificadas.

“Características  técnicas”  está  em  conformidade  com  as  seguintes  normas  
ou  documentos  normativos:

Frank  Markert

Arquivo  técnico  (2006/42/EC)  em:

Garantia

Certifique-se  de  ventilar  bem  a  área  de  trabalho.

2004/108/EG,  2006/42/EG

Elektrowerkzeuge  GmbH  Eibenstock




