
MultiBrush SC               INDICAȚIE! Toate figurile se găsesc în instrucțiunile principale!

1            Informații de natură generală referitoare la acest manual de utilizare

Acest manual de utilizare reprezintă o parte componentă a dispozitivului GLORIA și trebuie să fie disponibil în mod
constant lângă sau în apropierea acestuia. 
Manualul de utilizare vă oferă indicații și informații importante, care sunt necesare pentru utilizarea în siguranță a 
dispozitivului! 
Manualul de utilizare trebuie să fie citit în totalitate de către orice persoană însărcinată cu operarea / utilizarea / între-
ținerea aparatului. 
Manualul de utilizare trebuie păstrat și transmis unui eventual proprietar ulterior!
Toate avertizările servesc de asemenea siguranței dvs. personale!

1.1        Simboluri de pe dispozitiv și din manualul de utilizare

PRECAUȚIE!

1.3        Utilizarea conformă cu destinația
Acest dispozitiv GLORIA este destinat uzului casnic, în curți
exterioare, ca și pe suprafețe stabilizate din grădini.

Condiția preliminară pentru utilizarea corespunzătoare a dis-
pozitivului o reprezintă respectarea manualului de utilizare
atașat. Manualul de utilizare prezintă și condițiile de operare,
întreținere și mentenanță . 

Dispozitivul este utilizat exclusiv ca echipament manual de
curățare și îngrijire pentru rosturi și suprafețe, pe și 
între suprafețele de acoperire din exterior, cum ar fi plăci de
piatră, dale, pavaje, suprafețe de lemn.

PRECAUȚIE! PERICOL DIN CAUZA UTILIZĂRII
NECORESPUNZĂTOARE!

Utilizarea necorespunzătoare a dispozitivului poate
cauza pericole. Din acest motiv, trebuie respectate
următoarele indicații privind siguranța:

   Utilizați dispozitivul exclusiv conform instrucțiunilor.
   Respectați toate indicațiile și informațiile cuprinse în

manualul de utilizare.

1.4        Condiții previzibile de utilizare greșită
Dispozitivul nu este adecvat pentru utilizarea pe orizontală (pe-
reții casei), pentru lucrările efectuate deasupra capului (pla-
foane), pentru suprafețe sau rosturi din materiale inadecvate
sau pentru alte domenii de utilizare decât cele indicate . Dispozi-
tivul nu trebuie utilizat pe vreme umedă, pe ploaie și nici în/sub
apă. Modificarea neautorizată a dispozitivului sau utilizarea
neconformă exonerează producătorul de orice răspundere
pentru pagubele rezultate astfel.

1.5        Pericole reziduale
Dispozitivul corespunde regulilor tehnice general recunos-
cute și dispozițiilor de siguranță  aplicabile ! Cu toate acestea,
la utilizarea dispozitivului:

    pot apărea pericole pentru viața și integritatea operatoru-
lui sau a altor persoane.

   este posibilă deteriorarea acestuia.

   este posibilă deteriorarea altor bunuri materiale.

1.6        Limitarea responsabilității
Atragem în mod explicit atenția asupra faptului că, în confor-
mitate cu legea privind răspunderea pentru produse, nu
avem nicio responsabilitate față de pagubele generate de
produsele noastre, în măsura în care acestea au rezultat în
urma nerespectării manualului de utilizare, a utilizării necon-
forme, a reparațiilor necorespunzătoare sau dacă la înlo-
cuirea componentelor nu s-au utilizat piese originale iar
reparațiile nu au fost efectuate de către serviciul de asistență
pentru clienți sau de către un specialist autorizat. Acest lucru
este valabil și pentru accesorii.

2            Pentru siguranța dumneavoastră

Acest capitol cuprinde avertismente și indicații  impor-
tante privind siguranța, a căror respectare este absolut
obligatorie la manevrarea și utilizarea dispozitivului.

2.1        Indicații de bază privind siguranța
Respectați următoarele indicații de bază privind sigu-
ranța pentru a asigura manevrarea și utilizarea 
în siguranță a dispozitivului:

   Reparațiile la dispozitivele pentru casă și grădină tre-
buie efectuate numai de către centrele de service au-
torizate. Piesele de schimb trebuie comandate la
reprezentantul comercial autorizat.
Dacă aceste piese nu există pe stoc, acesta le poate
procura în cel mai scurt timp.

   Dispozitivul corespunde regulilor tehnice general recu-
noscute, precum și dispozițiilor de siguranță aplicabile!

   Dispozitivul poate fi utilizat de copii începând cu vâr-
sta de 16 ani, precum și de persoane cu capacități fi-
zice, senzoriale sau mentale diminuate sau cu
experiență și cunoștințe insuficiente numai dacă sunt
supravegheate sau dacă au fost instruite în ceea ce pri-
vește utilizarea în siguranță a dispozitivului și dacă în-
țeleg pericolele conexe utilizării acestuia. 
Nu permiteți copiilor să se joace cu dispozitivul. Nu
este permisă efectuarea operațiunilor de curățare și de
întreținere care revin utilizatorului, de către copii ne-
supravegheați.

   Folosirea dispozitivului nu este permisă dacă utilizatorul
este obosit, bolnav sau se află sub influența alcoolului, a
drogurilor sau a medicamentelor.

   Nu lăsați dispozitivul să funcționeze nesupravegheat.
   Protejați dispozitivul contra expunerii prelungite la ra-

zele soarelui și contra înghețului.
   Pentru a evita pagubele și pericolele generate de utiliza-

rea necorespunzătoare , este obligatorie respectarea
și  păstrarea cu atenție a acestui manual!

   În timpul utilizării, purtați îmbrăcăminte de lucru adec-
vată, cum ar fi încălțămintea de protecție, ochelarii de
protecție, pantaloni lungi și, după caz, mănuși. Nu lu-
crați în picioarele goale sau cu sandale ușoare.

   În cazul în care dați dispozitivul altor persoane, tre-
buie să le înmânați și manualul  de utilizare!

   Utilizați  numai piese de schimb și accesorii originale
GLORIA pentru acest dispozitiv . Nu utilizați niciodată 
piese de schimb/accesorii uzate, modificate sau 
defecte! 

2.2        Indicații privind siguranța la racordarea dispoziti-
vului

AVERTIZARE! 
PERICOL DE MOARTE PRIN ELECTROCUTARE!

Pericol de moarte la contactul cu cablurile sau componen-
tele aflate sub tensiune! Din acest motiv, trebuie respec-
tate următoarele indicații privind siguranța:
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Nu atingeți!  Pericol de 
arsuri din cauza supra-
fețelor fierbinți! 

Citiți manualul de
utilizare!

Purtați mănuși de
protecție!

Păstrați distanța!
Pericol din cauza
părților care zboară
de jur împrejur!

Protejați contra ploii și 
umidității!

Purtați încălțăminte de 
protecție!

Nu înclinați!

Asigurați eliminarea conform
prevederilor de protecție a
mediului!

Pericol de prindere!

Purtați ochelari de 
protecție!

Nu apucați din partea 
inferioară!

Eliminarea dispozitivelor
electrice și electronice
vechi NU se face împreună
cu deșeurile menajere.

Ambalaje reciclabile!

1.2        Avertizări

AVERTIZARE
O avertizare corespunzătoare aces-
tui nivel de pericol indică o situație
periculoasă iminentă. Urmați in-
strucțiunile din această avertizare,
pentru a evita pericolul de deces
sau accidentările grave. 

PRECAUȚIE
O avertizare corespunzătoare aces-
tui nivel de pericol indică o posibilă
situație periculoasă, care, în cazul
în care nu este evitată, poate pro-

voca răniri. Urmați instrucțiunile din
această avertizare pentru a evita peri-
colul de accidentare.

ATENȚIE
O avertizare corespunzătoare acestui
nivel de pericol indică un posibil peri-
col, care, în cazul în care nu este evi-
tat, poate provoca pagube materiale.
Urmați instrucțiunile din această aver-
tizare pentru a evita pagubele mate-
riale. 

INDICAȚIE!
O  indicație descrie informații supli-
mentare sau figuri, care au rolul de a în-
lesni deservirea și 
înțelegerea funcționării dispozitivului. 

   În caz de deteriorare a cablului de alimentare, acesta
trebuie înlocuit numai de un atelier de reparații reco-
mandat de producător, pentru a se evita expunerea la
peri col! Vă rugăm să vă adresați producătorului sau
serviciului pentru clienți al acestuia.

   Tensiunea rețelei trebuie să corespundă cu tensiunea indi-
cată (V) pe  dispozitiv!

   Racordați dispozitivul numai la curent alternativ, la o
priză cu contact de protecție.

   Dacă utilizați un cablu prelungitor, alegeți numai unul
cu împământare, pentru exterior, cu o secțiune trans-
versală de min. 1,5 mm2 !

   Dispozitivul trebuie să funcționeze printr-o instalație de
protecție contra curenților vagabonzi (RCD), cu un cu-
rent de declanșare care să nu depășească 30 mA. Între-
bați un electrician!

   Ștecherul trebuie scos din priză:
      - în caz de defecțiuni în timpul funcționării
      - înainte de fiecare curățare
      - după utilizare

2.3        Indicații privind siguranța la utilizarea dispoziti-
vului

AVERTIZARE! 
PERICOL DE MOARTE PRIN ELECTROCUTARE!

Pericol de moarte dacă dispozitivul aflat sub ten-
siune intră în contact cu apa! Din acest motiv, trebuie
respectate următoarele indicații privind siguranța:
   Nu utilizați dispozitivul dacă aveți mâinile ude.
   Nu scufundați dispozitivul în apă, nu îl stropiți și nu îl cu-

rățați cu apă. Dispozitivul trebuie protejat împotriva
umezelii excesive. Dacă dispozitivul cade totuși în apă,
scoateți imediat ștecherul din priză. În niciun caz nu in-
troduceți mâna în apă cât timp dispozitivul este conectat!

   Nu treceți NICIODATĂ cu dispozitivul peste cablul pre-
lungitor!

PRECAUȚIE! PERICOL DE ARSURI DIN
CAUZA COMPONENTELOR ÎNCINSE ALE
DISPOZITIVULUI!

Componentele dispozitivului se pot încinge în timpul uti-
lizării și pot cauza arsuri. Din acest motiv, trebuie respec-
tate următoarea indicație privind siguranța :
   Purtați mănuși de protecție în timpul lucrărilor de

montaj și curățare!
Aveți în vedere următoarele măsuri de siguranță, pen-
tru a evita accidentările și pagubele materiale cauzate
de utilizarea necorespunzătoare a produsului. O utilizare
necorespunzătoare poate cauza ACCIDENTĂRI.

PRECAUȚIE! PERICOL DE ACCIDENTARE ÎN  TIMPUL
DESERVIRII!

   Utilizați dispozitivul exclusiv conform destinației! 
Lucrați numai cu domeniul de putere indicat.

   Înainte de fiecare punere în funcțiune, verificați ca dis-
pozitivul să aibă o stare impecabilă, iar acesta nu tre-
buie pus în funcțiune dacă:

     - dispozitivele de siguranță (butonul de pornire, 
capacele de siguranță) și / sau periile prezintă deterio-
rare sau uzură.

     - dispozitivul prezintă deteriorări vizibile.
     - dispozitivul a căzut la un moment dat.
     - dacă s-au încurcat corpuri străine în jurul arborelui

de antrenare. 

Nu scoateți niciodată dispozitivele de siguranță din func-
țiune.
   Parcurgeți mai întâi zona pe care trebuie să o curățați,

pentru a evita daunele la dispozitiv sau obiecte și acci-
dentarea. Trebuie să îndepărtați pietrele, bucățile de
lemn, sârmele sau altele asemenea, ca și alte corpuri stră-
ine. Obiectele care se prind de perie ar putea fi aruncate
necontrolat în afară. Nu lăsați alte persoane să pătrundă
în zona periculoasă. Pentru a evita accidentările, aveți
grijă la siguranță în zona de lucru.

   Nu utilizați niciodată dispozitivul pe pereții casei sau
alte asemenea suprafețe, ci lucrați întotdeauna
numai vertical, astfel încât periile să fie orientate
către sol.

   Aveți grijă ca fantele de aerisire să fie curățate de
impurități.

PRECAUȚIE! PERICOL DE ACCIDENTARE CU
PERIA ROTATIVĂ!

 Nu porniți niciodată dispozitivul din poziție
înclinată!

 Nu țineți niciodată mâinile și picioarele în
apropierea periei rotative! Păstrați o dis-
tanță suficientă a mâinilor și picioarelor
față de perie.
Periile nu se opresc imediat.

 Nu ridicați și nu cărați niciodată dispozitivul cu moto-
rul pornit! Dacă doriți să transportați dispozitivul
până la și de la suprafața de lucru, respectiv dacă tre-
buie să-l înclinați, opriți mai întâi motorul și scoateți
ștecherul din priză.

 Nu îndepărtați niciodată carcasele de protecție livrate
împreună cu dispozitivul.

PRECAUȚIE! PERICOL DE ACCIDENTARE DIN
CAUZA COMPONENTELOR ARUNCATE DE JUR
ÎMPREJUR!

 Nu porniți și nu acționați dispozitivul atunci
când se află alte persoane în zona pericu-
loasă.

 Porniți sau acționați dispozitivul conform
descrierii din manualul de utilizare.

   Butonul de pornire de siguranță nu trebuie să fie ni-
ciodată blocat, respectiv scurtcircuitat.

   Curățați numai pe lumina zilei sau cu o iluminare
artificială suficientă.

   Nu utilizați niciodată dispozitivul pe ploaie.
   Nu curățați niciodată când se află în apropiere per-

soane, în special copii sau animale!
   Mențineți întotdeauna o poziție sigură și stabilă în

timpul lucrului.
   Ghidați dispozitivul numai cu viteza de mers.

PRECAUȚIE! PERICOL DE ACCIDENTARE DIN
CAUZA PORNIRII ACCIDENTALE!

Pornirea accidentală poate provoca accidente. Pentru
a evita acest lucru, scoateți ștecherul din priză dacă:
- Lăsați dispozitivul nesupravegheat.
- Efectuați lucrări de întreținere, verificați sau cură-

țați dispozitivul.
- Dispozitivul prezintă defecțiuni de funcționare.

3            Înainte de putea utiliza dispozitivul

În acest capitol găsiți informații privind conținutul livrării.

3.1         Conținutul livrării
În mod standard, dispozitivul se livrează după cum urmează:

    Dispozitiv cu tub telescopic gata montat

    2. Mâner pe tubul telescopic 

    Perie pentru suprafețe cu carcasă de protecție

   Perie pentru rosturi cu carcasă de protecție

   1 x manual de utilizare și informații despre produs
Eventualele unelte sunt ambalate separat.

3.2         Elementele dispozitivului
A Mâner ergonomic
B Element de detensionare a cablului
C Cablu de alimentare
D Buton de pornire / oprire de siguranță
E Mâner suplimentar
F Tub telescopic
G Îmbinare cu șuruburi tub telescopic
H Carcasă de protecție perie pentru rosturi
I Roată de ghidare 
J Unitate de perii pentru rosturi 
K Blocaj (2 x stânga/dreapta)
L Unitate motor/transmisie 
M Braț de ghidare (detașabil)
N Perie pentru suprafețe
O Carcasă de protecție reglabilă
P Braț de antrenare (detașabil)
Q Buton de blocare

R Roată pentru reglarea turației
(speed control)

4            Date tehnice

MultiBrush SC
Număr articol:                                                                                                         000291.0000
Tensiune:                                                                                                                  230 VAC / 50 Hz
Putere:                                                                                                                       500 Watt
Turația periei pentru rosturi:                                                                              650 min-1 până la 1600 min-1

Turație periei pentru suprafețe:                                                                        450 min-1 până la 1100 min -1

Dimensiune                                                                                                             
Lățime dispozitiv:                                                                                                  Perie pentru suprafețe 24,0 cm // perie pentru rosturi 28 cm
Înălțime dispozitiv (min):                                                                                    Perie pentru suprafețe 1,15 m // perie pentru rosturi 1,04 m
Înălțime dispozitiv (max):                                                                                    Perie pentru suprafețe 1,35 m // perie pentru rosturi 1,24 m
Greutate dispozitiv cu perie pentru rosturi:                                                  2,9 kg
Greutate dispozitiv cu perie pentru suprafețe:                                            3,6 kg
Nivelul vibrațiilor mână-braț:                                                                             < 3,1 m/s2 (+/- 1,5 m/s2)
Nivel de presiune acustică LPA:                                                                        71 dB
Nivel puterii sonore LWA:                                                                                    92 dB
Clasa de protecție:                                                                                                 II
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5            Montajul

Figurile 1 - 6

INDICAȚIE!

Dispozitivul dumneavoastră se livrează gata montat cu
peria pentru suprafețe. Componentele desfăcute trebuie
montate corespunzător, la lucrările efectuate cu peria
pentru rosturi.

   După scoaterea din ambalaj, desfaceți îmbinarea cu șuru-
buri (G) . Apoi rotiți mânerul (A) ca în figură , la 45°
și reglați lungimea tubului telescopic (F) în funcție de înălți-
mea dumneavoastră de lucru, conform figurii. Sunt posibile
5 trepte de blocare.

În treapta selectată, rotiți mânerul (A) cu încă 45° și fixați
înălțimea tubului telescopic (F) strângând manual îmbina-
rea cu șurub (G).

   Întrucât dispozitivul trebuie manevrat și acționat întot-
deauna cu 2 mâini, montați mânerul suplimentar (E) con-
form figurii , reglați-l pe înălțime și fixați prin
înșurubare mânerul suplimentar (E) .

6            Punerea în funcțiune

AVERTIZARE! ÎNAINTE DE PUNEREA ÎN 
FUNCȚIUNE AVEȚI ÎN VEDERE CAPITOLUL 2
„PENTRU SIGURANȚA DUMNEAVOASTRĂ”.

ATENȚIE! Utilizarea necorespunzătoare a dispoziti-
vului poate provoca pagube materiale! Din acest
motiv, trebuie respectate următoarele indicații pri-
vind siguranța:

   Curățați peria cilindrică /peria pentru rosturi (N/J) în-
ainte de fiecare proces de curățenie.

   Orificiile de aspirare a aerului de la unitatea
motorului/transmisiei (L) nu trebuie să fie înfundate sau
acoperite.

   Verificați într-un loc mic, mai puțin expus, dacă supra-
fața pe care doriți să o curățați nu se deteriorează sub
acțiunea periei.

   Nu utilizați dispozitivul prea mult într-un singur loc, ma-
nevrați-l întotdeauna cu viteza de mers.

6.1        Funcționarea
Figurile 7-11

Introduceți bucla cablului prelungitor în elementul de de-
tensionare a cablului (B) prevăzut pentru aceasta pe mâner
(A) și fixați-l în puntea prevăzută în acest sens.

INDICAȚIE!

   Puterea dispozitivului se poate reduce dacă utilizați un 
prelungitor inutil de lung (> 25 m).

   La utilizarea de tamburi de cablu, derulați complet 
cablul.

   Secțiunea transversală a cablului trebuie să aibă 1,5 mm2.

Așezați întotdeauna dispozitivul paralel pe suprafața de cu-
rățat. Așezați-vă în unghiul de lucru cel mai comod dar și cel
mai eficient pentru dumneavoastră și reglați apoi carcasa de
protecție (O) blocabilă în 5 trepte, în așa fel încât buza de
cauciuc să fie chiar deasupra solului.

   Asigurați-vă că suprafața de curățat este curățată de
pietre, șuruburi etc., care ar putea fi aruncate în jur.

Racordați dispozitivul cu un cablu prelungitor la priză
(230 V curent alternativ).

PRECAUȚIE! PERICOL DE ACCIDENTARE CU 
PERIA ROTATIVĂ!

 Nu porniți niciodată dispozitivul în poziție înclinată!

 Nu porniți și nu acționați dispozitivul atunci când se
află alte persoane în zona periculoasă. 

 Nu țineți niciodată mâinile și picioarele în apropierea
periei rotative ! 

 Nu curățați niciodată când se află în apropiere per-
soane, în special 
copii sau animale!

 Nu utilizați niciodată dispozitivul pe ploaie.

Puteți ajusta turația periei acționând sistemul de reglare a
turației de pe roata de reglaj (R).

Țineți ferm aparatul de mâner (A), ca și de mânerul suplimentar
(E) și porniți-l acționând butonul de pornire / oprire de sigu-
ranță (D) de pe mâner(A) și menținându-l apăsat.

   În caz de întrerupere a lucrului sau de pericol, eliberați
imediat butonului de pornire/oprire de siguranță (D). 

6.1.2    Montarea periilor
Figurile 12 - 20

PRECAUȚIE! PERICOL DE ARSURI DIN CAUZA COM-
PONENTELOR ÎNCINSE ALE DISPOZITIVULUI!

La montare sau schimbare, piesele de antrenare ale
aparatului sau componentele pot fi încă fierbinți și
pot cauza arsuri. Din acest motiv, trebuie respectate ur-
mătoarea indicație privind siguranța :

   Purtați mănuși de protecție în timpul montajului!

Demontarea periei pentru suprafețe și montarea ulterioară a periei
pentru rosturi

   Opriți dispozitivul și deconectați cablul de alimentare (C)
de la sursa de curent.

Deschideți blocajul (K) brațului de ghidare (M), așa
cum se arată în figură.
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Cu blocajul acționat (K), scoateți brațul de ghidare (M) și apoi
peria pentru suprafețe (N).

Deschideți acum blocajul (K) brațului de antrenare (P),
așa cum se arată în figură și, cu blocajul acționat (K), scoa-
teți brațul de antrenare (P) cu carcasa de protecție (O).

   Peria pentru suprafețe a fost demontată cu succes.

Introduceți roata de ghidare (I), așa cum se arată în figură,
pe latura de ghidare a unității motorului/transmisiei (L).
Împingeți acum blocajul (K) în poziție deschisă , țineți-l
și apăsați roata de ghidare (I) în continuare pe arbore, până
la oprire. Eliberați blocajul (K) susținut de resort. Roata
de ghidare (I) este blocată când blocajul se întoarce sin-
gur în poziția inițială .

Introduceți unitatea de perii pentru rosturi premontată, așa
cum se arată în figură, pe partea de antrenare a unității
motorului/transmisiei (L). Împingeți blocajul (K) în poziție
deschisă , mențineți-l și apăsați continuu unitatea de
perii pentru rosturi până la opritor în arborele de antre-
nare. Eliberați blocajul susținut de resort (K); unitatea de
perii pentru rosturi este blocată când blocajul de întoarce
singur în poziția inițială .

Demontarea periei pentru rosturi și montarea ulterioară a periei pentru
suprafețe

   Demontați peria pentru rosturi respectând indicațiile de
manevrare și funcționare descrise anterior.

Deschideți blocajul (K) al brațului de antrenare (P) și,
cu blocajul acționat (K), introduceți brațul de antrenare (P)
cu carcasa de protecție (O), așa cum se arată în figură, pe
latura de antrenare a unității motorului/transmisiei (L). Eli-
berați blocajul susținut de resort (K); brațul de antrenare
este blocat când blocajul se întoarce singur în poziția
inițială .

INDICAȚIE!

Dacă unitatea de antrenare (P) nu poate fi împinsă pe arborele
de antrenare, prindeți carcasa de protecție (O) de dedesubt și ro-
tiți hexagonul de antrenare până când unitatea de antrenare (P)
se poate împinge ușor și fără a o forța pe arborele de antrenare.

Introduceți peria pentru suprafețe (N) pe hexagonul de an-
trenare și apoi brațul de ghidare (M), așa cum se arată în fi-
gură, pe latura de ghidare a unității motorului/transmisiei (L).

Împingeți acum blocajul (K) în poziție deschisă , menți-
neți-l și apăsați brațul de ghidare (M) în continuare pe ar-
bore, până la oprire. Eliberați blocajul (K) susținut de resort. 
Brațul de ghidare (M) este blocat când blocajul se întoarce
singur în poziția inițială .

INDICAȚIE!

La montarea periei pentru suprafețe, aveți în vedere ca par-
tea laterală a carcasei de protecție a brațului de ghidare
(M) să se îmbine cu carcasa și să fie corect sigilată.

6.1.3    Utilizarea periei pentru suprafețe pe structuri
brute, ca de exemplu dale, plăci de trotuar, beton spă-
lat, piatră etc.
Figura 21

Așezați aparatul pornit paralel pe suprafața de prelucrat. Țineți
aparatul în unghiul de lucru și aveți grijă ca buza de cauciuc a
carcasei de protecție să fie chiar deasupra solului. Păstrați un
ritm regulat de mers și împingeți aparatul în fața dumneavoas-
tră.  În funcție de gradul de murdărire, exercitați presiune
ușoară până la medie asupra periei pentru suprafețe și adap-
tați-vă ritmul de lucru la gradul de murdărire.

INDICAȚIE!

   Lucrați întotdeauna în paralel și țineți aparatul departe
de corp.

   În cazul lucrărilor aproape de margine, partea mai în-
gustă a aparatului trebuie să fie orientată spre perete.

   În cazul unei murdăriri persistente, puteți deplasa dispo-
zitivul înainte și înapoi în locul respectiv (ca o perie de
frecat), până la obținerea rezultatului dorit.

   În cazul unui grad ridicat de murdărire, se poate face și o
curățare umedă. Stropiți suprafața de curățat cu apă sau
cu o soluție de curățare, cu ajutorul unui aparat de pulve-
rizat, aparatul de pulverizat GLORIA fiind foarte util în
acest scop. După curățarea umedă, clătiți suprafața cu
apă.

PRECAUȚIE! PERICOL DE ACCIDENTARE DIN CAUZA
PERIEI CARE SE MIȘCĂ DIN INERȚIE

   Nu ridicați aparatul de pe sol când este pornit, în caz
contrar existând pericolul de prindere!

6.1.4    Utilizarea cu peria pentru suprafețe de
lemn (disponibilă opțional, ca accesoriu)

ATENȚIE! Utilizarea necorespunzătoare a dispoziti-
vului poate provoca la pagube materiale.  Din acest
motiv, trebuie respectată următoarea indicație pri-
vind siguranța:

   Nu utilizați niciodată peria dură cu peri aspri și negri
pentru curățarea suprafețelor de lemn, întrucât perii
aspri sunt agresivi pentru lemn și astfel îl pot dete-
riora.

INDICAȚIE!

   Pentru curățarea suprafețelor de lemn, utilizați peria
moale cu peri galbeni/negri. Aceasta este disponibilă
ca accesoriu GLORIA și nu se livrează împreună cu dispo-
zitivul.

   Instrucțiunile de montaj și utilizare se găsesc în informa-
țiile despre produs ale „Periei pentru suprafețe 
de lemn”.
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6.1.5    Utilizarea și schimbarea periei pentru rosturi
Figurile 22 - 24

Montați peria pentru rosturi așa cum se descrie în capitolul
6.1.2. Așezați aparatul cu roata de ghidare și peria pentru
rosturi paralel cu rostul de prelucrat. Țineți dispozitivul în
unghiul de lucru și aveți grijă ca buza de cauciuc a carcasei
de protecție (H) să fie chiar deasupra solului.

INDICAȚIE!

Pentru reglarea carcasei de protecție (H), rotiți carcasa de
protecție blocabilă în 7 trepte în poziția descrisă la punc-
tul „22” de mai sus.

Aliniați peria în centrul rostului, păstrați un ritm regulat de
mers și împingeți dispozitivul în fața dumneavoastră.
Adaptați-vă ritmul de lucru la gradul de murdărire.

INDICAȚIE!

   Lucrați întotdeauna de-a lungul rostului și țineți dispozi-
tivul departe de corp.

   În cazul unei murdăriri persistente, puteți deplasa dispo-
zitivul înainte și înapoi în locul respectiv (ca o perie de
frecat), până la obținerea rezultatului dorit.

PRECAUȚIE! PERICOL DE ACCIDENTARE DIN CAUZA
PERIEI CARE SE MIȘCĂ DIN INERȚIE

   Nu ridicați aparatul de pe sol când este pornit, în caz
contrar existând pericolul de prindere!

6.2        Indicații pentru utilizator
   Nu îndepărtați cu aparatul buruienile umede.

   Nu curățați niciodată punți sau terase din lemn cu peria
pentru rosturi.

   Curățați numai rosturile care sunt intacte. Rosturile dete-
riorate, respectiv care prezintă fisuri sau sunt casante, nu
trebuie curățate cu aparatul.

   După curățare, spălați temeinic suprafața curățată.

   Periile uzate, respectiv cu perii zdrențuiți, trebuie înlo-
cuite la timp.

   Opriți dispozitivul înainte de începe următorul tronson
de curățare (de ex. punți de lemn).

6.3        Schimbarea periei pentru rosturi
Figurile 25 - 29

   Opriți dispozitivul și deconectați cablul de alimentare (C)
de la sursa de curent.

Deschideți blocajul (K) unității de perii pentru rosturi
(J), așa cum se arată în figură, și scoateți unitatea de perii
pentru rosturi.

Deșurubați cu 3-4 rotații șurubul cu cap hexagonal înecat
din carcasa periei de rosturi, până când carcasa de protecție
(H) se poate roti și scoate fără probleme. 

Apăsați acum butonul de blocare (Q), care blochează arbo-
rele de antrenare și deșurubați șurubul cu cap hexagonal
înecat, care fixează peria pentru rosturi (J), din arborele de
antrenare ( ). Scoateți discul periei pentru rosturi.

ATENȚIE! Utilizarea necorespunzătoare a dispozitivului
poate provoca pagube materiale! Din acest motiv, tre-
buie respectată următoarea indicație privind siguranța:

   Nu acționați niciodată butonul de blocare (Q) atunci
când peria pentru rosturi funcționează.

Trageți peria pentru rosturi (J) din flanșa de pe arbore și în-
locuiți-o cu una nouă.

Montare se face în ordine inversă ( ).

   După întreținere sau curățare, aveți grijă ca toate șuruburile,
bolțurile, piulițele și dispozitivele de siguranță să fie fi-
xate, respectiv montate.

7            Scoaterea din funcțiune & depozitarea

7.1        Scoaterea din funcțiune
Figura 30

   Scoateți aparatul din funcțiune prin deblocarea butonu-
lui de pornire/oprire de siguranță (D) de pe mâner.

   Decuplați dispozitivul de la rețea.

PRECAUȚIE! PERICOL DE ACCIDENTARE DIN CAUZA
PERIEI CARE SE MIȘCĂ DIN INERȚIE

   Nu ridicați dispozitivul de pe sol când îl opriți, în caz
contrar existând pericolul de prindere!

În timpul pauzelor de lucru sau după utilizare, nu așezați
dispozitivul pe perie, pentru că astfel se pot deteriora perii.
Depozitați întotdeauna dispozitivul suspendat sau orizon-
tal, așa cum se arată în figură.

7.2        Depozitarea

PRECAUȚIE! În timpul utilizării dispozitivului,
este posibil să apară unele pericole care vă pot
accidenta. Din acest motiv este necesar ca dis-
pozitivul să nu fie la îndemâna copiilor. 

   Curățați dispozitivul de murdărie și corpuri străine.

   Depozitați dispozitivul suspendat, într-un loc uscat și ferit
de îngheț.

8            Întreținerea & curățarea 

PRECAUȚIE! PERICOL DE ARSURI DIN CAUZA COM-
PONENTELOR ÎNCINSE ALE DISPOZITIVULUI!

La montare sau schimbare, piesele de antrenare ale
aparatului sau componentele pot fi încă fierbinți și pot
cauza arsuri. Din acest motiv, trebuie respectată urmă-
toarea indicație privind siguranța :

   Purtați mănuși de protecție în timpul întreținerii & 
curățării!
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8.1        Curățarea

AVERTIZARE! PERICOL DE MOARTE PRIN
ELECTROCUTARE!

Pericol de moarte dacă dispozitivul aflat sub tensiune
intră în contact cu apa! Din acest motiv, trebuie respec-
tate următoarele indicații privind siguranța:

   Opriți dispozitivul și deconectați cablul de alimentare
(C) de la sursa de curent.

   Nu scufundați dispozitivul în apă, nu îl stropiți și nu îl
curățați cu apă. Dispozitivul trebuie protejat împotriva
umezelii. Dacă dispozitivul cade totuși în apă, scoateți
imediat ștecherul din priză. 
În niciun caz nu introduceți mâna în apă cât timp dispo-
zitivul este conectat!

   Curățați dispozitivul la exterior cu o cârpă umedă sau cu o
perie moale. Nu utilizați agenți de curățare caustici sau agre-
sivi.

   Aveți grijă ca fantele de aerisire să fie curățate de impuri-
tăți.

   În caz de murdărire puternică a cilindrilor și/sau a unității
de perii pentru rosturi, demontați-le pentru curățare te-
meinică (vedeți montarea/demontarea, descrise în capito-
lul 6.1.2). Curățați periile în apă sau sub jet de apă puternic
și cu o perie dură.

   Pentru reparații utilizați numai piese de schimb originale
GLORlA.

   Reparațiile trebuie efectuate numai de unitățile de service
GLORlA.

8.2        Uzarea periilor

INDICAȚIE!

   Când peria pentru suprafețe a atins un diametru ø de
cca. 90 mm în urma uzurii, trebuie să o schimbați.

   Când peria pentru rosturi a atins un diametru ø de cca.
90 mm în urma uzurii, trebuie să o schimbați.

9            Eliminarea și prevederile legale

9.1        Protecția mediului & eliminarea aparatului
   Prezența acestui simbol pe produs, pe manualul de utili-

zare sau pe ambalaj, indică faptul că la finalul duratei sale
de viață, acest produs nu trebuie eliminat împreună cu
deșeurile menajere. 

   Dispozitivul, inclusiv accesoriile, ca de exemplu peria
pentru suprafețe, peria pentru rosturi etc., trebuie pre-
date unui centru de colectare spre reciclare. Materialele
sunt reciclabile, conform marcajelor pe care le prezintă. 
Prin predarea corectă a produsului vechi spre reciclare,
valorificarea materialelor sau alte forme de reciclare, adu-
ceți o contribuție importantă protecției mediului.

   Nu eliminați dispozitivele electrice împreună cu deșeu-
rile menajere! În conformitate cu Directiva europeană
2012/19/UE privind deșeurile din echipamente electrice
și electronice și transpunerea acesteia în legislația națio-

nală, dispozitivele electrice uzate trebuie colectate sepa-
rat și reciclate într-o manieră ecologică. Alternativa de re-
ciclare la solicitarea de retur: deținătorul dispozitivului
electric este obligat, ca alternativă la retur, să participe la
valorificarea corectă în cazul renunțării la obiectul deți-
nut. În acest scop, dispozitivul vechi poate fi, de aseme-
nea, predat la un punct de colectare, care efectuează o
eliminare în baza legislației naționale privind economia
bazată pe reciclare și gestionarea deșeurilor.

     Nu sunt incluse accesoriile și materialele auxiliare fără com-
ponente electrice, atașate dispozitivelor vechi..

INDICAȚIE!

   Vă rugăm să vă interesați la administrația locală cu pri-
vire la centrul de eliminare responsabilă.

9.2        Eliminarea ambalajului
   Ambalajul este selectat din perspectiva compatibilității

cu mediul și al ușurinței de eliminare, motiv pentru care
este reciclabil. Returnarea ambalajului în circuitul de ma-
teriale asigură economii de materii prime și diminuează
cantitatea de deșeuri rezultate. 

   Eliminați ambalajele de care nu mai aveți nevoie în con-
formitate cu prevederile locale în vigoare. 

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări 
de natură tehnică!

SERVICE-HOTLINE

& +49 (0) 180 / 55 899 09*
(* 14 cent/min. pentru apel din re eaua fix  german) 

e-mail: service@gloria-garten.com
Internet: www.gloriagarten.de
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Recomandări de turație pentru periile GLORIA

Poziția 1-2 perii moi (perie pentru lemn)

Poziția 3-4 perii mai dure (perie pentru piatră)

Poziția 5-6 perie pentru rosturi (perie de metal)
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