
MANUAL DE INSTRUÇÕES

ref. G80270

DADOS TÉCNICOS:
Fonte de alimentação: 230V / 50 Hz
Potência: 1200W
Velocidade de rotação: 3.000 - 12.000 rpm
Diâmetro do disco: 125mm
Diâmetro do furo do disco: 22mm
Rosca: M14
Classe de proteção: II
Peso: 2,66 kg

INCLUI:
• Pega lateral
• Protetor de lâmina
• Chave allen para ajustar
• Conjunto de escovas de carvão
• Chave de montagem de disco

SEGURANÇA DA ÁREA DE TRABALHO
1. Mantenha a área de trabalho limpa e bem iluminada. Áreas desordenadas ou escuras provocam acidentes.
2. Não opere ferramentas elétricas em atmosferas explosivas, bem como na presença de líquidos inflamáveis, gases ou poeiras. As ferramentas 
elétricas criam faíscas que podem inflamar a poeira ou os fumos.
3. Mantenha crianças e transeuntes afastados enquanto estiver operando uma ferramenta elétrica. Distrações podem fazer com que você perca o 
controle.

SEGURANÇA ELÉTRICA
1. As fichas da ferramenta elétrica devem coincidir com a tomada. Nunca modifique a ficha de qualquer forma. Não use adaptadores com ferramentas 
elétricas que tenham ligação terra. Fichas não modificadas e tomadas correspondentes reduzirão o risco de choque elétrico.
2. Evite o contato do corpo com superfícies que tenham ligação terra, como tubos. radiadores, fogões e geladeiras. Existe um risco aumentado de 
choque elétrico se o seu corpo estiver aterrado.
3. Não exponha ferramentas elétricas a condições de chuva ou humidade. A entrada de água em uma ferramenta elétrica aumentará o risco de choque 
elétrico.
4. Não forçe o cabo. Nunca use o cabo para transporte, nem puxe para desconectar a ferramenta elétrica. Mantenha o cabo longe do calor, óleo, 
bordas afiadas ou partes móveis. Cabos danificados ou emaranhados aumentam o risco de choque elétrico.
5. Ao operar uma ferramenta elétrica ao ar livre, use um cabo de extensão adequado para uso externo. O uso de um cabo adequado reduz o risco de 
choque elétrico.
SEGURANÇA PESSOAL
1. Fique atento, observe o que está fazendo e use o bom senso ao operar uma ferramenta elétrica. Não use uma ferramenta elétrica quando estiver 
cansado ou sob a influência de drogas, álcool ou medicamentos. Um momento de desatenção ao operar ferramentas elétricas pode resultar em 
ferimentos graves.
2. Use equipamento de proteção pessoal. Use sempre proteção para os olhos. Equipamentos de proteção, como máscara de poeira, sapatos de 
segurança antiderrapantes, capacete ou proteção auricular, devem ser usados   nas condições apropriadas, e reduzirão os riscos de ferimentos 
pessoais.
3. Evite ligação não intencional. Certifique-se de que o interruptor está na posição de desligado (off) antes de ligar a fonte de alimentação. Transportar 
ferramentas elétricas com o dedo no interruptor, convida a acidentes.
4. Mantenha o equilíbrio adequado em todos os momentos. Isso permite um melhor controle da ferramenta elétrica em situações inesperadas.
5. Vista-se adequadamente. Não use roupas soltas ou jóias. Mantenha seu cabelo, roupas e luvas afastados de peças móveis. Roupas soltas, jóias ou 
cabelos longos podem ficar presos nas partes móveis.
6. Se forem fornecidos dispositivos para a conexão de instalações de extração de poeira, certifique-se de que eles estejam ligados e sejam usados 
  adequadamente. O uso de coleta de pó pode reduzir os riscos relacionados à poeira.
7. Utilize apenas equipamentos de segurança aprovados por uma agência de normas apropriada. Equipamentos de segurança não aprovados podem 
não fornecer proteção adequada. A proteção dos olhos deve ser aprovada pela ANSI.
INTRODUÇÃO
A ferramenta é projetada para moer, cortar e rebarbar metal e pedra, sem o uso de água; usando o equipamento adicional apropriado, a ferramenta 
também pode ser usada para escovar e jatear.
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA
NOTA! Leia todas as dicas. O não cumprimento das seguintes instruções pode resultar em choque elétrico, incêndio e / ou ferimentos graves.
• As ferramentas só devem ser usadas para moagem / corte a seco
• Use somente os acessórios fornecidos com a ferramenta
• A ferramenta não deve ser usada por pessoas com menos de 16 anos de idade
• Antes de realizar qualquer operação de manutenção na máquina, remova a ficha da tomada.
ACESSÓRIOS
• Use apenas acessórios originais
• Ao montar / usar acessórios de outros fabricantes, siga as instruções dadas pelo fabricante
• Utilize apenas acessórios cuja velocidade admissível seja pelo menos tão alta quanto a velocidade mais alta do dispositivo no modo sem carga
• Não use discos de retificação / corte que estejam danificados, distorcidos ou impropriamente
• Os discos de retificação / corte devem ser usados   e armazenados de maneira que não causem rachaduras ou quebra
• Proteja acessórios de impactos e choques
• Não use discos de retificação / corte maiores que o tamanho máximo recomendado.
• Use apenas lâminas que tenham um diâmetro interno que encaixe no flange de fixação sem folga; nunca use anéis redutores ou intermediários para 
prender discos com furos maiores
• Nunca use um disco com orifício roscado onde a rosca não seja longa o suficiente para enroscar o eixo da ferramenta.
• Nunca utilize acessórios com furos inferiores a M14 x 21 mm
ANTES DE USAR
• Antes de usar a ferramenta pela primeira vez, é recomendável buscar informações práticas
• Não processe material que contenha amianto (o amianto é uma substância cancerígena)
• No caso de poeira prejudicial, inflamável ou explosiva ser gerada durante a operação da ferramenta elétrica, devem ser tomadas medidas de 
proteção apropriadas (por exemplo, algumas poeiras são cancerígenas); recomenda-se a utilização de uma máscara de pó e extração de pó após o 
trabalho
• Preste atenção aos cabos elétricos ocultos e canos de gás e água; verifique a área de trabalho, por exemplo, usando um detector de metais



• Tenha cuidado ao cortar ranhuras, especialmente em paredes de suporte de carga (as aberturas nas paredes de suporte estão sujeitas a 
regulamentações especiais que são apropriadas para o seu país e devem ser estritamente observadas)
• Imobilize a peça de trabalho se ela não for pesada o suficiente para que seu peso não cause deslocamento durante a operação
• Não prenda a ferramenta no torno
• Devem ser utilizados cabos de extensão totalmente desenvolvidos e protegidos, com uma corrente admissível de 16 A
• Use óculos e luvas de proteção, protetores secos e calçados resistentes; se necessário, o avental de proteção também deve ser usado
• Monte sempre a alavanca e a tampa auxiliares; não use a ferramenta sem esses elementos
• Antes de conectar à energia, certifique-se de que esta ferramenta esteja desligada.
UTILIZAÇÃO
• Mantenha sempre o cabo longe das partes móveis da ferramenta, apontando-o para longe do dispositivo
• Se o cabo estiver danificado ou cortado durante a operação, não toque nele, mas desconecte imediatamente a ficha; nunca use uma ferramenta com 
um cabo danificado
• O botão de travamento do eixo deve ser pressionado somente quando o fuso estiver em repouso.
• Mantenha as mãos longe de peças rotativas
• Durante a moagem do metal pode haver formação de faíscas; não devem haver materiais inflamáveis   na área de trabalho
• No caso de partes mecânicas ou elétricas defeituosas do dispositivo, desligue a ferramenta imediatamente
• No caso de falta de energia, por exemplo devido a retirada não intencional do plugue, destrave imediatamente o interruptor de trava e coloque-o na 
posição DESLIGADO para evitar partida inesperada da ferramenta.
• Antes de largar a ferramenta, desligue o motor e certifique-se de que todas as peças móveis foram completamente paradas
• Quando a ferramenta estiver desligada, nunca pare as partes rotativas aplicando-as com força lateral.
MANUTENÇÃO
• Antes de iniciar o trabalho de manutenção do motor, verifique se o dispositivo está desligado da corrente.
• Limpe regularmente a carcaça da máquina com um pano macio, de preferência após cada uso.
• Mantenha as aberturas de ventilação livres de poeira e sujeira. Se a sujeira não sair, use um pano macio humedecido com água e sabão. Nunca 
utilize solventes como gasolina, álcool, água com amoníaco, etc. Estes solventes podem danificar as peças de plástico.
• A máquina não requer lubrificação adicional. Se ocorrer uma falha, por ex. após o desgaste de uma peça, entre em contato com o revendedor local.
MEIO AMBIENTE
Para evitar danos à máquina durante o transporte, ela é entregue em uma embalagem resistente. A maioria dos materiais de embalagem pode ser 
reciclada. Leve estes materiais para os locais de reciclagem apropriados. Leve suas máquinas indesejadas ao seu revendedor local. Aqui eles serão 
descartados de maneira ambientalmente segura.

COMPONENTES

NOTA!
PROTECÇÃO DO AMBIENTE NATURAL
O símbolo de latão cruzado significa que, antes de descartar a ferramenta, você deve se familiarizar com as regulamentações
locais relativas ao descarte de equipamentos elétricos e eletrónicos. O dispositivo não pode ser descartado em lixo doméstico,
deve ser devolvido a um ponto de coleta designado.
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