MultiMaster FMM 250 / FMM 250 Q
MultiMaster, instrucţiuni de utilizare

Simboluri, prescurtări şi noţiuni folosite
Simbolurile aflate în aceste instrucţiuni de utilizare,
eventual şi pe scula electrică, au rolul de a atrage
atenţia asupra pericolelor apărute în timpul folosirii
acestei maşini.

Simbol

RO
Trebuie să înţelegeţi semnificaţiile simbolurilor/instrucţiunilor
şi să lucraţi în mod corespunzător cu acestea, astfel încât
folosirea sculei electrice să fie mai eficientă şi mai sigură.
Atenţionările, recomandările şi simbolurile legate de
siguranţă, nu înlocuiesc luarea măsurilor de prevenire a
accidentelor.

Noţiune, explicaţie

Explicaţie

Operaţiune
Semn de interzicere generală

Măsuri luate de utilizator
Respectaţi instrucţiunile scrise în dreptul simbolului!

Interzis atingerea
Semn pentru instrucţiuni
generale

Nu atingeţi părţile rotative a sculei electrice.

Citiţi documentaţia
Desfaceţi pagina pliabilă.
Scoateţi fişa cordonului de
alimentare din priză.
Folosiţi ochelari de protecţie
Folosiţi echipament de protecţie
auditiv
Folosiţi echipament de filtrare a
prafului
Folosiţi apărători de mâini.

Respectaţi instrucţiunile scrise în dreptul simbolului!
Neapărat citiţi documentul alăturat, exemplu ca şi
instrucţiunile de utilizare şi precauţiunile de siguranţă
Pentru uşurarea înţelegerii , desfaceţi pagina pliabilă
aflat la începutul acestei instrucţiuni de utilizare.
Înaintea acestei etape de lucru, scoateţi fişa de
alimentare din priza de curent. În caz contrar pornirea
accidentală a sculei electrice, poate provoca leziuni.
În timpul lucrului folosiţi ochelari de protecţie.
În timpul lucrului folosiţi căşti de amortizare a
zgomotului.
În timpul lucrului folosiţi masca antipraf.

mm

Milimetru

kg

Kilogram

În timpul lucrului folosiţi apărători de mâini.
Atenţie la informaţiile aflate în textul din dreptul
simbolului
O suprafaţă foarte fierbinte, atingerea lui este
periculoasă.
Semnul CE certifică, conformitatea sculei electrice cu
normele Uniunii Europene
Această informaţie avertizează asupra producerii
iminente a unei situaţii periculoase. O manevră greşită
poate duce la accidentări grave sau mortale.
Această informaţie avertizează asupra posibilităţii de
producere a unei situaţii periculoase, care poate duce la
accidentări grave sau mortale.
Această informaţie avertizează asupra posibilităţii de
producere a unei situaţii periculoase, care poate duce la
accidentări.
Sculele electrice precum şi produsele electrotechnice şi
electrice scoase din uz, trebuie adunate separat şi
predate pentru refolosire în conformitate cu prescripţiile
protecţiei mediului.
Produs prevăzut cu izolaţie dublată sau întărită.
Unitatea de măsură a lungimii, lăţimii, înălţimii şi a
adâncimii.
Unitate de măsură a masei

V

Volt

Unitatea de măsură a tensiunii electrice

A

Amper

Unitatea de măsură a intensităţii electrice

Avertizare asupra unei pericol
Avertizare asupra unei suprafeţe
fierbinte
Simbolul Comunităţii Europene
CE
PERICOL

PERICOL

AVERTIZARE

AVERTIZARE

ATENŢIE

ATENŢIE
Este interzis aruncarea
produsului în containere
neclasificate aflate în regiune.
Clasa de protecţie: II
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Simbol

RO

Noţiune, explicaţie

Explicaţie

W

Watt

Unitatea de măsură a puterii

N

Newton

Unitate de măsură a forţei

min

Numărul minutelor

Unitate de măsură a timpului

~ sau A.C.
== vagy D.C.

Tip curent
Tip curent

Curent alternativ
Curent continuu

l~

Tipul conecţiunii reţelei

Curent alternativ, monofazic

No

Turaţie fără sarcină

Turaţia de bază

1/min

Într-un minut

Ø

Diametru

Unitatea de măsură a turaţie, nr. curse, nr. bătăi, nr.
oscilaţii pe minut
Diametrul unei piese cu secţiune circulară

Pentru siguranţa Dvs.
Nu folosiţi această sculă electrică, înainte de a
citi cu atenţie şi de a înţelege aceste instrucţiuni
de utilizare precum şi anexa cu prevederile
aferente ale protecţiei muncii.
(nr.com: 3 41 30 054 061 I), inclusiv schiţele,
specificaţiile, regulile de siguraţă, precum
semnele de PERICOL, AVERTIZARE şi
ATENŢIE.
Totodată respectaţi normele de protecţia muncii
locale în domeniu (exemplu în Germania: BGV
A3, BGR 500).
Neluarea în considerare a normelor aflate în
documentaţia specificată poate duce la
electrocutare, foc şi/sau accidentări grave.
Păstraţi cu grijă aceste instrucţiuni şi anexa cu
„Instrucţiuni generale de siguranţă” pentru
utilizarea ulterioară a maşinii, iar în cazul în care
predaţi sau revindeţi maşina, alăturaţi de
maşină.

Informaţii de siguranţă.
Ţineţi scula electrică doar de suprafeţele de
prindere, deoarece scula montată poate
atinge un cablu electric ascuns sau chiar
cablul propriu de alimentare a sculei
electrice. Sculele montate care ating cabluri
aflate sub tensiune electrică, pot conduce
tensiunea electrică pe suprafeţele metalice a
sculei electrice, astfel putând cauza
electrocutarea operatorul.
Folosiţi cleme, sau o soluţie practică pentru
a fixa şi sprijini piesa de o suprafaţă stabilă.
În cazul în care ţineţi piesa numai cu mâna sau
o strângeţi de corp, atunci piesa se află în
poziţie instabilă, situaţie în care se poate ajunge
la pierderea controlului asupra sculei.
Nu prelucraţi piese care în timpul prelucrării
pot elibera substanţe dăunătoare sănătăţii,
azbest de exemplu. De exemplu la şlefuirea
straturilor de vopsea cu conţinut de plumb, a
unor soiuri lemnoase sau a metalelor, se pot
forma praf cu efecte nocive, toxice.
Ţineţi scula electrică aşa de sigur încât
corpul să nu ajungă în contact cu scula
montată, mai ales în timpul lucrului cu scula
dirijată în direcţia suprafeţei de prindere (de

exemplu cu lame fierestrău, scule de tăiere).
Atingerea tăişului sau a altor muchii poate să conducă
la rănire.
Folosiţi echipament de protecţie. În funcţie de
aplicaţie folosiţi corespunzător mască sau ochelari
de protecţie. Folosiţi mască de protecţie contra
prafului. Purtaţi apărătoare de urechi pentru
diminuarea zgomotului. Ochelarii de protecţie trebuie
să protejeze împotriva particulelor degajate în timpul
prelucrării. Masca de protecţie trebuie să filtreze
particulele provenite în timpul prelucrării. Zgomotul
ridicat şi susţinut poate provoca asurzirea.
Folosiţi mănuşa de protecţie. Sculele ascuţite
montate pot provoca riscuri de rănire.
Este interzis fixarea plăcuţelor sau a semnelor prin
înşurubare sau nituire pe carcasa maşinii. O izolaţie
compromisă nu mai asigură protecţie contra
electrocutării. Folosiţi folie autocolantă.
Nu folosiţi accesorii care nu au fost elaborate de
producătorul sculei electrice manuale, sau a căror
folosinţă nu a fost permis. O funcţionare
corespunzătoare se poate asigura doar în cazul în
care accesorul se potriveşte perfect la scula electrică
manuală din dotarea Dvs.
Curăţaţi cu regularitate orificiile de aerisire a sculei
electrice manuală. Ventilatorul motorului trage
praful în carcasă. Acest lucru în cazul acumulării unei
cantităţi mari de praf metalic se poate ajunge la
apariţia pericolului de electrocutare.
Vibraţie mână-braţ
În timpul muncii cu acest aparat apar vibraţii
mână/braţ.
Efectuaţi măsuri corespunzătoare pentru micşorarea
sarcinii de vibraţii.
- în cazul unei sarcini de vibraţii mari întrerupeţi mai
des sau schimbaţi activitatea,
- menţineţi mâinile calde,
- ţineţi doar atât de strâns aparatul în timpul lucrului,
doar cât este necesar,
- lucraţi doar cu aparete şi materiale abrazive aflate
în stare tehnică perfecte,
- la aparatele cu turaţii variabile, reglaţi turaţia
conform turaţiei recomandat de FEIN , evitaţi
apariţia rezonanţei.
- folosiţi mănuşile de protecţie gel-FEIN cu efect
antivibrator,
Dacă nu respectaţi aceste recomandări, atunci munca
efectuată zilnic pe o perioadă îndelungat, în condiţii de
vibraţii înalte, poate să conducă la dăunarea sănătăţii.
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Nu se poate depăşi valorile zilnice stabilite în
directivele protecţiei muncii ( de exemplu în
directiva 2002/44/EK este dat pentru muncă de
8 ore, o valoare limită de 5 m/s2).
Pentru stabilirea valorii prevăzute a sarcinii de
vibraţie se poate lua ca bază valoarea evaluată
a acceleraţiei în laborator. În timpul lucrului, în
funcţie de aplicaţie, pot apărea şi acceleraţii
diferite faţă de valorile sus menţionate.

Cu o privire.
Numerotarea elementelor folosite
mai jos se referă la figurile aflate la
începutul acestei instrucţiuni de
utilizare.
1. Braţ fixare rapidă
Pentru fixarea sculei.
2. Întrerupător
Pentru pornirea şi oprirea sculei electrice
manuale.
3. Regulator de oscilaţii
Pentru reglarea continuă a numărului de
oscilaţii.
1 = nr. minim de oscilaşii
6 = nr. maxim de oscilaţii
4. Limitator de adâncime
Pentru reglarea adâncimii de tăiere.
5. Sistem de exhaustare
Pentru asigurarea muncii fără praf conectaţi
un aspirator.
6. Schimbare sculă MultiMaster FMM250 Q
Montarea sculelor cu unitatea de tensionare
rapidă (6a)
7. Schimbare sculă MultiMaster FMM250
Montarea sculelor cu şurubul de fixare (7b)
8. Unitate de fixarea sculei
La fixarea sculei alese aveţi grijă la
închiderea formei.
9. Pânză abrazivă
Pânza abrazivă se montează cu scai.
10.Mănuşă de protecţie FEIN-gel amortizor
vibraţii
Reduce sarcina vibratorie.
11. Accesori livrate împreună cu aparat
Cheie imbus (11c)
În coletul aparţinut de scula electrică manuală a
Dvs. nu neapărat se găsesc toate accesorile
schiţate sau prezentate în această instrucţiune
de utilizare.

Destinaţia sculei electrice manuală.
Acestă sculă electrică manuală, cu utilizarea
sculelor şi a accesorilor permise de FEIN, sunt
folosite în aplicaţii industriale sau personale,
pentru şlefuirea uscată a suprafeţelor mai mici, a
colţurilor şi a muchiilor, pentru decojire, tăierea
cu lama ferăstrău a pieselor din tablă subţire de
metal, a pieselor din lemn şi plastic. Scula
electrică manuală cu sculele adecvate se poate
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folosi şi la lucrări de polişare, pilire, tăiere şi debitare.
Funcţionarea sculei electrice manuale de pe
generator de curent
Scula electrică manuală poate fi alimentată
doar de pe un generator de curent
alternativ, care are un randament suficient
şi tensiunea de ieşire este constantă.

Instrucţiuni de punere în funcţiune a
aparatului.
Montarea dispozitivului de aspiraţie (Fig. 12)
¾ Montaţi dispozitivul de aspiraţie cu
respectarea paşilor din figură.
Pentru cuplarea la aspirator FEIN sau aspiratoare
casnice ca accesori se găsesc diferite adaptoare tip
burduf.
¾ Apăsaţi în spate clema în punctul indicat, în
cazul în care doriţi să demontaţi din nou
dispozitivul de aspiraţie. (Fig. 12-8)

Instrucţiuni de utilizare.
Schimbarea sculei
Pentru o reglare optimă a sculei necesară
efectuării lucrării, scula se poate fixa în poziţie
rotită cu câte 45°.
MultiMaster FMM 250 Q (Fig. 6)
¾ Slăbiţi şi rotiţi până la tamponare braţul de
fixare rapidă (1).
¾ Trageţi afară elementul de fixare (6a)
¾ Aşezaţi scula exact în unitatea de fixare a
sculei (8).
¾ Introduceţi până la tamponare elementul de
fixare (6a) în unitatea de fixare a sculei.
¾ Rotiţi înapoi pînă la fixare braţul de fixare
rapidă (1).
Aveţi grijă ca în timpul elanului de închidere
a braţului de fixare să nu vă prindeţi mâna
sau degetele. Braţul de fixare la închidere
este aruncat cu putere şi elan de arc.
MultiMaster FMM 250 (Fig. 7)
¾ Deşurubaţi şurubul de fixare (7b).
¾ Curăţaţi unitatea de fixare a sculei (8) şi
şurubul de fixare (7b).
¾ Aşezaţi scula exact în unitatea de fixare a
sculei (8).
¾ Cu ajutorul cheii imbus (11c) înşurubaţi
strâns şurubul de fixare (7b).
Poziţionare, respectiv înlocuirea hârtiei abrazive
(Fig. 9).
¾ Poziţionaţi materialul abraziv şi apăsaţi cu
mâna pe talpa suportului
¾ Apăsaţi puternic scula electrică împreună
cu materialul abraziv pe o suprafaţă plană şi
porniţi pentru un scurt timp. Astfel fixarea
materialului abraziv rămâne durabilă şi nu se
uzează înainte de vreme.
Dacă s-a uzat doar o muchie, materialul abraziv iar se
poate lua jos şi se poate refixa, întors cu 120°.
Asigurarea piesei de lucru.
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¾ Fixaţi corespunzător piesa de
lucru care urmează a fi prelucrată.
O piesă de lucru fixată cu dispozitiv
de prindere este fixat mai sigur decât
una ţinută în mână.

Instrucţiuni generale de utilizare.
Pornire şi oprire
Verificaţi prima dată dacă cablul de
alimentare şi ştecherul nu sunt
deterioraţi.
Pornire:
¾ Împingeţi înainte întrerupătorul
(2) (în poziţia I ).
Oprire:
¾ Retrageţi în spate întrerupătorul
(2) (în poziţia 0 ).
Reglarea anterioară a numărului de oscilaţii
(Fig. 3 ).
Numărul de oscilaţii se poate regla anterior
continuu.
Mărire numărului de oscilaţii:
¾ Rotiţi butonul de reglare (3) în
sens invers cu mersul acelor de
ceas.
Reducerea numărului de oscilaţii:
¾ Rotiţi butonul de reglare (3) în
sensul mersului a acelor de
ceas.
Numărul de oscilaţii depinde de cazul aplicaţiei
şi de scula folosită, de exemplu:
- Număr ridicat de oscilaţii:
La polizarea, tăierea, pilirea şi polişarea
metalelor şi a pietrei.
- Număr redus de oscilaţii:
La polişarea lacurilor.

Sfaturi pentru efectuarea muncii.
Polizare
Aplicaţii dese: polizarea uscată a materialelor
metalice şi lemnoase, de obicei pe suprafeţe mai
mici, pe muchii şi în colţuri, precum şi în locuri
greu accesibile.
Lucraţi cu toată suprafaţa tălpii de şlefuit, nu
numai cu vârful. Reglaţi un număr mare de
oscilaţii. Efectuaţi polizarea cu mişcări continue,
apăsând uşor aparatul pe piesa de lucru. Dacă
apăsaţi puternic aparatul pe piesa de lucru,
randamentul prelucrării nu creşte, numai
materialului abraziv se uzează mai repede.
Tăierea
Aplicaţii dese: tăierea cu lama ferăstrău a
pieselor din tablă subţire de metal, a pieselor din
lemn şi plastic.
Reglaţi un număr mare de oscilaţii. Discurile
fierestrău se pot roti, astfel dantura se uzează
uniform.
Decojirea
Aplicaţii dese: îndepărtarea straturilor vechi de
lac sau a materialelor adezive, ridicarea
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mochetelor lipite, de exemplu pe scări, sau alte
suprafeţe de dimensiuni mici sau mijlocii.
Reglaţi un număr de oscilaţie de la mediu la mare.
Pentru alte informaţii şi sfaturi de aplicaţii referitoare la
polişare, pilire, tăiere şi debitare puteţi găsi în caietul
cu titlul „Sfaturi şi idei practice”
Depozitare (MultiMaster FMM 250 Q)
¾
Introduceţi până la tamponare elementul de
fixare (6a) în unitatea de fixare sculă, pentru
a proteja de deteriorare şi de impurităţi.
¾ Închideţi braţul de fixare rapidă.

Păstrarea în funcţiune şi relaţia cu
publicul
Curăţare regulată
Efectuaţi următoarele paşi săptămânal o dată, sau de
mai multe ori în cazul folosirii mai dese:
¾ Curăţaţi orificiile de răcire
Pentru curăţirea orificiilor de răcire folosiţi
obiecte nemetalice.
¾ Suflaţi din exterior, prin orificiile de aerisire
cu aer comprimat uscat spaţiul interior al sculei
electrice.
În caz de nevoie puteţi schimba şi Dvs.
următoarele piese de schimb:
- Scule
- Unitate de fixare (6a)
- Şurub de tensionare (7b)
Pentru reparaţie recomandăm Reprezentant vânzări
FEIN, atelierele FEIN, reprezentanţele FEIN.
În cazul în care doriţi repararea sculei electrice de
către electricianul autorizat propriu, la cererea Dvs.
punem la dispoziţia Dvs.documentele de reparaţie.
Lucrările de reparaţie se pot efectua doar de
către electricieni autorizaţi şi numai conform
prescripţiilor de reparaţii în vigoare.
Pentru persoana autorizată care efectuează
reparaţia trebuie pus la dispoziţie această
instrucţiune de utilizare.
Dacă cablul de alimentare a sculei electrice
manuale s-a deteriorat, aceasta trebuie
schimbat pe un cablu de alimentare special
pregătit, care se găseşte la reprezentatul de
vânzări FEIN.

Accesorii.
Folosiţi doar accesorii permişi de FEIN.

Garanţie şi conformitate.
Garanţia referitoare la produs este valabilă conform
legislaţiei în vigoare a ţării în care este
comercializat.
În plus produsele noastre sunt livrate cu garanţie
prelungită, conform descrierii în declaraţia de
conformitate a firmei producătoare FEIN. Referitor
la aceste informaţii detaliate le puteţi obţine la
magazinele de specialitate, la reprezentanţele FEIN
din ţara respectivă sau reprezentanţele de vânzări
FEIN.
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Declaraţie de conformitate.
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normative aflate pe ultima pagină a acestei
instrucţiuni.

Firma FEIN declară cu răspundere exclusivă,
că acest produs corespunde documentelor

Date tehnice
Tip
MultiMaster FMM 250
MultiMaster FMM 250 Q
Număr comandă
7 229 36
7 229 37
Putere absorbită
250W
250W
Putere redată
130W
130W
Conecţiune reţea
I~
I~
Număr de oscilaţii
11 000-20 000/min
11 000-20 000/min
Greutate conform (procedurii EPTA
01/2003) „EPTA-Procedure 01/2003”
1,2 kg
1,4 kg
Clasa de protecţie izolaţie
II (dublu izolat)
II (dublu izolat)
Unghiul de osccilaţie
1,6°
1,6°
Valoare emisie zgomot şi vibraţii
(Conform ISO 4871, date conţinând două cifre)
Emisie zgomot
LwA (re I pW) nivel de putere sonoră măsurat,
evaluat-A, decibel
85
85
KwA dispersie, decibel
3
3
LpA (re 20 μPa) nivel de presiune sonoră emisă măsurat
la locul de muncă, evaluat-A, decibel
74
74
KpA dispersie, decibel
3
3
NOTĂ: Suma valorii de emisie măsurată şi a dispersiei aparţinătoare este acea limită superioară care poate să
apară în cursul măsurătorilor.
Utilizaţi echipamente de protecţie auditivă!
Valorile măsurate au fost stabilite conform standardului corespunzător (vezi ultima pagină a acestei instrucţiuni).
Clasificare în
clase de
vibraţie a
sculelor FEIN
VCO
VC1
VC2
VC3
VC4
VC5

Acceleraţie gravitaţională*

< 2,5 m/s2
< 5 m/s2
< 7 m/s2
< 10 m/s2
< 15 m/s2
> 15 m/s2

*Aceste valori se bazează pe un ciclu de
lucru care este constituit dintr-o turaţie de
bază de aceaşi perioadă de timp şi dintr-o
repriză completă în sarcină.

Protecţia mediului înconjurător
Ambalajele, sculele electrice casate şi
accesorile trebuie predate pentru reciclare
conform punct de vedere a protecţiei
mediului. Informaţii suplimentare puteţi obţine
la comercianţi specializaţi.
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