
RO – Reguli pentru siguranta

Stimate client,
Ati achizitionat un produs de calitate marca Proxxon devenind astfel proprietarul unui aparat 
fara concurenta.
Va rugam sa cititi cu atentie urmatoarele instructiuni de folosire pentru siguranta 
dumneavoastra.  Astfel se va minimiza riscul de a va rani si va va permite sa deveniti familiar 
cu modul corect de utilizare a acestui aparat.
Nota :

Proxxon nu poate fi facut responsabil de pagube provocate de :
- utilizare necorespunzatoare
-           aplicatii ce nu sunt prevazute in instructiuni
-  necunoasterea instructiunilor de folosire in conditii de siguranta

Garantia este invalidata daca :
- produsul este folosit necorespunzator
- intretinere necorespunzatoare

Proxxon isi rezerva dreptul de a face modificari ale produselor in interesul avansului 
tehnologic.

Important :
- asigurati-va ca bancul de lucru este curat
- verificati integritatea cablului de alimentare si a sistemelor de protectie
- toate piesele de schimb vor fi montate de personal calificat
- produsul este supus unor reguli pertinente de siguranta si nu se vor folosi 

piese de schimb al caror voltaj este necorespunzator.
- nu lucrati niciodata fara echipament de protectie
- nu folositi scule electrice in ploaie sau in medii umede sau in prezenta 

unor lichide inflamabile sau gaze.
- Nota – produsele Proxxon de 12v permit efectuarea anumitor operatiuni 

in medii umede (12v – voltaj de siguranta)
- folositi produsul numai daca manerul este uscat si fara urme de grasime
- evitati in timpul utilizarii contactul cu obiectele prevazute cu 

impamantare – de exemplu-tevi, calorifere, cuptoare, frigidere etc
- protejati cablul de alimentare de contactul cu obiectele taioase, ascutite 

sau calde si asezati-l in asa fel incat sa nu poata fi distrus.

-

- nu scoateti aparatul di priza tragand de cablu
- nu ridicati produsul tragand de cablul de alimentare
- nu permiteti copiilor sau oricaror alte personae sa stea in apropierea 

bancului de lucru
- pastrati produsele intr-un loc sigur departe de copii cand nu sunt folosite
- nu suprasolicitati produsul
- nu folositi produsul decat in scopul in care a fost creat
- inlocuiti accesoriile uzate la timp
- inspectati vizual accesoriile pentru a va asigura ca sunt potrivite din punct 

de vedere tehnic operatiunilor pe care vi le propuneti.
- schimbati accesoriile asigurandu-va ca sunt bine fixate in mandrina
- curatati produsul numai dupa ce a fost deconectat de la curent
- deconectati produsul de la sursa cand, schimbati accesoriile , cand 

aparatul este oprit si        cand il curatati
- conectati aparatul la priza numai cand este oprit.
- purtati ochelari de protectie ( pericol de rupere sau de aschiere a 

accesoriilor)
- daca este necesar folositi masca anti praf.
- purtati numai haine corespunzatoare, fara sireturi, maneci largi, accesorii 

ce se pot agata etc.
- folositi o plasa pentru par daca aveti parul lung.
- folositi numai accesorii recomandate de Proxxon, asigurandu-va ca pot fii 

folosite in regimul de turatie specificat.
- daca este necesar folositi echipament de evacuare a prafului.
- exista riscul exploziilor cauzate de arc electric si de scinteile provocate de 

accesoriile abrasive.
- feriti degetele de sculele cu viteza mare de rotatie si / sau cu miscare 

oscilanta mare ( fierastrau, etc )
- pastrati instructiunile de folosire intr-un loc sigur!

PROXXON 
FET

Stimate client!

Ferăstrăul  circular PROXXON FET este unealta ideală  pentru tăierea precisă şi  dreaptă  în toate tipurile de lemn,
aluminiu şi materiale plastice.

Instrucţiunile de faţă cuprind:
 Norme de siguranţă
 Structură, utilizare
 Şi listă piese de schimb

Atenţie!
Utilizarea acestor instrucţiuni:

 Facilitează cunoaşterea maşinii
 Evită defecţiuni datorate unei utilizări nepotrivite
 Creşte durata de viaţă a maşinii

Păstraţi aceste instrucţiuni mereu la îndemână.
Utilizaţi maşina doar dacă aveţi cunoştinţele necesare şi respectând întotdeauna aceste instrucţiuni.
PROXXON nu este responsabil pentru funcţionarea sigură a maşinii:

 Dacă utilizarea ei nu decurge din regulile normale de utilizare
 Dacă este folosită în alte scopuri decât acelea enumerate în instrucţiuni
 Dacă nu sunt respectate normele de siguranţă.

Nu puteţi avea pretenţii de garanţie:
 Dacă există greşeli de utilizare a maşinii
 Nu îngrijiţi maşina corespunzător.

Pentru propria dumneavoastră siguranţă, respectaţi neapărat normele.
Folosiţi doar piese de schimb originale PROXXON.
Ne rezervăm dreptul la inovaţie tehnică. 
Vă urăm mult succes în utilizarea ferăstrăului circular!

Atenţie!
Citiţi şi respectaţi următoarele norme de siguranţă, înainte de a folosi maşina. Prin aceasta, evitaţi să vă răniţi sau să
cauzaţi un incendiu.

 Ferăstrăul trebuie fixat foarte bine pe masa de lucru şi poate fi desprins doar pentru întreţinere .
 Puneţi maşina în funcţiune doar în poziţie orizontală. Nu este permisă utilizarea în poziţie răsturnată sau

inversă.
 Feriti cablul de surse de căldură şi păstraţi-l în aşa fel încât să nu fie în pericol de a fi tăiat.
 Evitaţi dezordinea în mediul de lucru.

 Nu folosiţi unitatea în ploaie, în mediu umed sau în apropierea lichidelor sau gazelor inflamabile.
1. Evitaţi contactul cu părţi aflate pe pământ, aşa cum sunt conductele, corpurile de încălzire, de gătit sau 

 frigiderele.
 Păstraţi copiii departe de mediul de lucru.
 Atunci când nu le utilizaţi, păstraţi uneltele în încăperi încuiate, care să nu fie la
îndemâna copiilor.
 Purtaţi mereu ochelari de protecţie.
 În cazul activităţilor care implică praf, purtaţi mască de protecţie.
 Nu suprasolicitaţi unealta.

 Atunci când lucraţi aproape de banda ferăstrăului, folosiţi o tijă.
 Nu utilizaţi maşini  puţin performante pentru activităţi prea dificile.
 Nu purtaţi haine largi sau bijuterii atunci când utilizaţi maşina.

 Nu transportati aparatul ţinând-ul de cablu.
 Înlocuiţi imediat benzile de ferăstrău tocite sau îndoite.

 Deconectaţi aparatul de la sursa de curent atunci când nu îl folosiţi, respectiv
înainte de a îndeplini activităţi de întreţinere, de reparare şi înainte de a înlocui
piese.

 Înaintea utilizării, asiguraţi-vă că unitatea nu este în vreun fel prejudiciată şi înlocuiţi piesele
defecte.
 Nu este permisă efectuarea reparaţiilor electrice decât de către personal autorizat.
 Folosiţi doar accesorii şi piese de schimb recomandate de PROXXON şi menţionate în aceste
instrucţiuni.
 Păstraţi instrucţiunile de utilizare la loc sigur.
Legendă
2. Extensie masă ferăstrău
3. Stopare unghi
4. Carcasă protecţie bandă ferăstrău
5. Stopare lungime
6. Manşon racordare aspirator
7. Capac depozit
8. Scală
9. Buton oprire pentru unghi ferăstrău
10. Contrapiuliţă pentru reglarea profunzimii tăierii
11. Buton reglare profunzimea tăierii
12. Întrerupător pornire / oprire (EIN / AUS)
13. Buton reglare viteză de rotaţie
14. Panou viteze de rotaţie
15. Suport pentru lărgirea mesei
Descrierea maşinii
Ferăstrăul circular fin PROXXON FET taie toate tipurile de lemn, aluminiu, ceramică şi materiale plastice,
utilizând discurile de ferăstrău adecvate.
Maşina a fost concepută în aşa manieră încât să fie reglată universal pentru tăieri fine şi complicate.
Praful şi aşchiile care rezultă în urma tăierii trebuie absorbite în partea din spate a maşinii.
Masa stabilă din aluminiu posedă o suprafaţă frezată pentru o activitate precisă. 
Datorită reglării lamei, pot fi efectuate tăieri oblice, până la 45º. 
Tablia poate fi extinsă pentru piese de lucru mai mari.
Butonul  de  ajustare  a  vitezei  permite  reglare  nelimitată  a  vitezelor  de  rotaţie,  care  să
corespundă fiecărui tip de material.

Detalii tehnice
Viteză de rotaţie

4400 – 6800 r/m
Înălţime maximă de tăiere
(în lemn cu lamă Ø 80 mm ) 22 mm
Diametru maxim al lamei 85 mm
Ajustare unghi tăiere

până la 45º
Tensiune 220 – 240 Volt, 50 Hz
Consum curent ca 200 W
Conformitate cu directivele EU – EMV 85/336 şi 93/68
Nivel zgomot ≤ 70 dB (A)
Durată utilizare AB 10/15 min 

(= 10 min funcţiune, 15 min oprit)

Măsuri
Masă 295 x 240 mm
Cu extensie 500 mm
Greutate 5,2 kg

Montarea ferăstrăului
Fixarea ferăstrăului pe placa de lucru
Atenţie!
Înainte  de  pornire,  deschideţi  capacul  lateral  1  (Fig.  2)  şi  îndepărtaţi  siguranţele  pentru
transport din carcasă.
Indicaţie!
Ferăstrăul circular trebuie să fie fixat sigur pe placa de lucru.
Este sever interzisă funcţionarea maşinilor care nu sunt bine fixate.
Indicaţie!
Şurubul este cu arc şi sare puţin în afară.

1. Desfaceţi  şurubul  1  (Fig.  2)  al  carcasei  depozitului  până  se  poate  îndepărta
carcasa.

2. Scoateţi  cele  patru  şuruburi  de  fixare  din  partea  interioară  a  carcasei
depozitului.

3. Faceţi patru găuri cu diametrul de 6 mm aşa cum este arătat în schiţă (Fig. 3).
4. Înşurubaţi ferăstrăul circular de jos de placa de lucru.

Montarea carcasei de protecţie pentru lama ferăstrăului

Pericol!
Scoateţi ştecherul din priză.

1. Deschideţi carcasa depozitului (Fig. 2).
2. Împingeţi suportul 1 (Fig. 4) carcasei între carcasa motorului şi placa de suport

(2).
3. Strângeţi şuruburile de fixare 3 (Fig. 4).

Atenţie!



Utilizarea ferăstrăului

 Nu lucraţi niciodată fără protecţia lamei ferăstrăului.
 Înainte de a efectua activităţi de îngrijire şi reparare, scoateţi întotdeauna ştecherul din priză.
 Nu lăsaţi niciodată maşina să funcţioneze nesupravegheată.

Atenţie!
Folosiţi doar lame de ferăstrău fără defecte. Schimbaţi întotdeauna la timp lame strâmbe, tocite sau defecte.

Indicaţie!
Adaptaţi avansul la materialul de tăiat şi aveţi grijă ca viteza motorului să nu se modifice decât puţin.

Atenţie!
Atenţie sporită la tăierea piesei.

Alegerea vitezei de rotaţie (Fig. 5)

Poziţia Material
1 şi 2 Sticlă,  ceramică,  platine  şi  plastic  cu  fibră  de  sticlă  (cu

lamă cu diamant)
3 Pentru materiale plastice
4 Pentru lemn subţire
5 Pentru lemn puternic
6 Pentru lemn normal (viteză maximă de rotaţie)

Reglarea unghiului de tăiere

1. Rotiţi butonul de reglare 8 (Fig. 1) în direcţia A cu o jumătate de rotire.
2. Reglaţi înălţimea lamei ferăstrăului prin rotirea şurubului 10 (Fig. 1).

În direcţia B = mărirea înălţimii lamei
În direcţia A = scăderea înălţimii lamei

Reglarea opririi / tăierii / piedicii pe lungime 
Atenţie!

Scala 13 (Fig. 1) reprezintă doar o valoare orientativă, dat fiind faptul că valoarea reală depinde de fixarea unghiului şi
de forţa lamei ferăstrăului.

1. Desfaceţi şurubul de prindere 2 (Fig. 1), reglaţi unghiul de tăiere dorit şi fixaţi din nou şurubul.
2. În timpul tăierii, apăsaţi piesa în direcţia piedicii pe lungime. Conduceţi piesa cu avântul potrivit cu

piedica în direcţia lamei ferăstrăului.

Tăierea pieselor lungi
3. Desfaceţi extensia mesei 1 (Fig. 1) şi desfaceţi suportul (5) în jos.

Absorbirea aşchiilor

Indicaţie:
Pentru a evita acumularea aşchiilor în carcasa maşinii, trebuie racordat un aspirator. După încetarea activităţii, respectiv
în timpul pauzelor, desfaceţi carcasa depozitului şi îndepărtaţi cu atenţie restul de aşchii. În acest scop, maşina nu are
voie să stea înclinată / invers.

Pericol de accident!

1. Racordaţi cablul de aspirare 1 (Fig. 7) al aspiratorului şi utilizaţi adaptorul din cauciuc (2). 

Schimbarea lamei ferăstrăului

Indicaţie!
Alegerea lamelor ferăstrăului depind de materialul de tăiat.

Atenţie!
Scoateţi ştecherul din priză!

1. Deschideţi carcasa depozitului, îndepărtaţi cheile Allen de 2 şi 3 mm (Fig. 2).
2. Împingeţi lama ferăstrăului până sus.
3. Introduceţi  cheia  Allen  de  2 mm în gaura  2 (Fig.  8),  pentru blocarea  axului  (?).  Rotiţi  puţin  lama

ferăstrăului până se prinde cheia.
4. Reglaţi unghiul de tăiere la aproximativ 30º şi  desfaceţi  şuruburile de fixare 1 (Fig.  8) ale carcasei,

respectiv îndepărtaţi placa (3).

Atenţie!
Nu blocaţi niciodată  lama ferăstrăului cu mâna sau cu alt obiect.

Nu lăsaţi niciodată să cadă şaiba 2 (Fig. 9).

1. Desfaceţi şurubul de fixare a lamei ferăstrăului 1 (Fig. 9) şi îndepărtaţi şurubul cu şaiba 2.
2. Desfaceţi lama ferăstrăului 3 (Fig. 9).
3. Plasaţi noua lamă, acordand atenţie direcţiei zimţilor.

Înaintea punerii în funcţiune scoateţi cheia Allen 4 (Fig. 9) din gaură.

Schimbarea curelei zimţate
Atenţie!
Scoateţi ştecherul din priză, aduceţi lama ferăstrăului în cea mai înaltă poziţie, pentru ca blocul
motorului să fie fixat. 

1. Desfaceţi ferăstrăul de pe placa de lucru.
2. Deschideţi carcasa depozitului (Fig. 2).
3. Rotiţi ferăstrăul şi desfaceţi patru şuruburi de fixare 1 (Fig. 10).
4. Ridicaţi  partea  de  jos a carcasei  maşinii  şi  întrerupeţi  legătura   1  (Fig.  11)

pentru alimentarea motorului electric. În plus, apăsaţi pe mânerul de oprire (2)
şi scoateţi ştecherul.

5. Desfaceţi ambele şuruburi de fixare a motorului 1 (Fig. 12) cu aproximativ o
rotire în direcţia A. Desfaceţi cureaua zimţată.

6. Aşezaţi noua curea zimţată 2 (Fig. 12).
7. Pentru a prinde cureaua, împingeţi motorul în direcţia B (Fig.  12)şi strângeţi

şuruburile (1) de fixare. 
8. Aşezaţi din nou partea inferioară a carcasei, restabiliţi legătura de alimentare

(Fig. 11) şi strângeţi şuruburile părţii inferioare (Fig. 10).

Atenţie!
Înaintea introducerii ştecherului, verificaţi ca întrerupătorul maşinii să fie în poziţia zero.

Declaraţie de conformitate EG
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Declarăm pe proprie răspundere că maşina:
Model Ferăstrău circular 
Denumire tip FET
descrisă în aceste documente, se găseşte în conformitate cu următoarele directive EG:
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