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Simboluri 
Următoarele simboluri sunt utilizate pentru această maşină. Asiguraţi-vă că le înţelegeţi înainte de 
utilizarea maşinii. 
 

       Citiţi instrucţiunile de utilizare 
 

           DUBLĂ IZOLAŢIE 
 
 
PURTAŢI OCHELARI DE PROTECŢIE 
 
 

 
 
                               Nu aruncaţi echipamentele electrice la gunoiul menajer! 
                                       
       În concordaţă cu Directiva Europeană 2002/96/EC privind utilizarea echipamentelor  

electrice si electronice şi implementarea acesteia în legislaţia naţională, 
echipamentul electric uzat, a cărui durată de utilizare a expirat, trebuie colectat  
separat  şi predat  unui centru specializat de reciclare. 
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] 
Explicaţiile desenelor 
 

1. ax de blocare 
2. buton de blocare 
3. trăgaciul întrerupătorului 
4. buton reglaj turaţie 
5. protuberanţa mânerului 

frontal 
6. orificiu de fixare 

7. mâner forntal 
8. cheie inbus 
9. şuruburi 
10. taler textil 
11. manşon 18 
12. taler suport 
13. arbore 

14. piuliţă de fixare 
15. disc abraziv 
16. taler de cauciuc 
17. cheie pt piuliţa de fixare 
18. marcaj limită 
19. şurubelniţă 
20. capacul periei 

 
CARACTERISTICI TEHNICE 
 

Model                                                                               9227CB                 
Dimensiuni maxime pentru: 
                   Şapca textilă.....................................................180mm                         
                   Discul abraziv...................................................180mm  
Turaţia în gol........................................................................0 – 3000rpm                        
Lungime totală......................................................................470mm                                
Greutate netă.......................................................................3,0 kg  
Clasa de protecţie............................................................... II                                                                             

 
• Datorită programului continuu de cercetare şi 

dezvoltare caracteristicile pot fi modificate 
fără o notificare prealabilă. 

•  Notă:Caracteristicile pot diferi în funcţie de 
ţară.    

 
Destinaţia maşinii   
Maşina este destinată şlefuirii şi finisării 
suprafeţelor şi îndepărtării ruginii şi vopselei. 
 
Alimentarea 
Maşina se va racorda numai la o sursă de 
curent de aceeaşi tensiune cu cea înscrisă pe 
plăcuţa de identificare şi va putea funcţiona 
numai cu un curent alternativ monofazat. 
Realizată cu dublă izolaţie, este conformă cu 
standardele europene şi poate fi alimentată la 
prize fără contact de împământare. 

 
INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ 

 
ATENŢIE! 
Atunci când folosiţi maşini electrice, trebuie 
întotdeauna urmate instrucţiunile de 
securitate de bază  pentru a preveni riscul de 
incendiu, şoc electric şi răniri. Citiţi aceste 
instucţiununi înainte de a lucra cu acest 
produs şi păstraţi-le. 
 

Pentru lucrul în siguranţă: 
 
1.Păstraţi locul de muncă curat.  
   Dezordinea  favorizează producerea de 
accidente. 
2.Lucraţi în condiţii corespunzătoare. 
   Nu expuneţi maşina în ploaie. Nu folosiţi 

maşina în locuri cu umiditate mare. Ventilaţi 
bine locul de muncă. Nu folosiţi maşina în 
prezenţa lichidelor sau a gazelor inflamabile. 

3.Protejaţi-vă împotriva electrocutării. 
   Evitaţi contactul cu corpuri metalice (ţevi 

calorifere, frigidere). 
4.Nu permiteţi accesul copiilor sau a altor 

persoane în zona de lucru. 
   Nu lăsaţi vizitatorii să atingă maşina sau cablul 

electric. Toţi vizitatorii trebuie să rămână în 
afara zonei de  lucru. 

5.Păstraţi corespunzător maşina.  
    Atunci când nu utilizaţi maşina păstraţi-o în 

locuri uscate şi ferite de accesul copiilor. 
6.Nu forţaţi maşina. 
    Folosiţi maşina numai în scopul pentru care 

este destinată. 
7.Folosiţi maşini adecvate. 
    Nu utilizaţi maşini mici pentru lucrări grele şi 

nici nu folosiţi accesorii supradimensionate. Nu 
utilizaţi, de exemplu, circular de mână pentru 
tăierea trunchiurilor de copac. 
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8.Purtaţi haine corespunzătoare. 
    Nu purtaţi haine largi sau bijuterii. Acestea pot 

fi agăţate de părţile rotative ale maşinii. 
Mănuşile de lucru şi încălţămintea cu talpă 
antiderapantă se recomandă atunci când lucraţi 
afară. Purtaţi cască de protecţie şi părul strâns 
în timpul lucrului. 

9.Purtaţi ochelari de protecţie şi antifoane. 
    Folosiţi şi o mască dacă se produce praf în 

timpul lucrului. 
10.Folosiţi accesoriile de absorbţie a prafului.  
     Dacă maşina este prevăzută cu dispozitiv de 

absorbţie asiguraţivă că acesta  este montat 
şi funcţionează  corespunzător. 

11.Nu trageţi de cordonul de alimentare.  
     Nu transportaţi niciodată maşina de cordon.     

Feriţi cordonul de alimentare de căldură 
uleiuri sau muchii  tăioase. 

 12.Asiguraţi piesele. 
   Folositi un dispozitiv de strangere sau o 

menghina  pentru a fixa piesa. In felul acesta 
ea va fi fixata mai sigur decat daca o tineti cu 
mana si in plus, veti avea ambele maini libere 
pentru a manevra masina. 

13. Evitati pozitiile de lucru obositoare.  
     Fiti  atent sa va mentineti in permanenta       
      echilibrul. 
14. Utilizati masina cu grija. 
      Tineti masina curata pentru performante mai 

bune si cresterea sigurantei in exploatare. 
Urmati instructiunile pentru ungere si 
schimbarea accesoriilor. Inspectati periodic 
cablul de alimentare si in caz de defectiune 
contactati un centru service pentru 
reparatie/inlocuire. Inspectati periodic 
cablurile prelungitoare si inlocuiti-le in caz de 
defectiuni. Manipulati masina in conditii 
uscate si curate, fara  uleiuri si grasimi.  

15.Decuplati masina de la reţea.  
      In caz de neutilizare, inainte de a se trece la 

operatiuni de intretinere, sau la  schimbarea 
accesoriilor, etc. 

16. Scoateti cheile de scule.  
      Inainte de a porni masina, asigurati-va ca  au 
fost indepartate cheile si alte scule de  reglare. 
17.Evitati pornirea accidentala. 
      Nu transportati masini conectate la retea cu 

degetul pe butonul de pornire. Asigurati-va ca 
butonul este in pozita “Oprit” inainte de a 
conecta masina la retea. 

 

18. Cablul prelungitor pentru exterior. 
       In exterior, nu folositi decat cabluri 

prelungitoare omologate si marcate 
corespunzator. 

19.Atentie! 
      Fiti intotdeauna atenti la ceea ce lucrati. 

Actionati cu simtul raspunderii. Nu folositi 
niciodata masina cand sunteti obosit.  

20.Verificati partile defecte ale masinii. 
      Periodic, verificati cu grija perfecta 

functionare a dispozitivelor de securitate sau 
a pieselor usor defectabile. Verificati daca 
functionarea pieselor in miscare este corecta, 
daca ele nu se gripeaza, sau daca si alte 
piese nu sunt defecte. Toate componentele 
trebuie montate corect si indeplinite toate 
conditiile de functionare impecabila a masinii. 
Toate dispozitivele si piesele defecte 
trebuiesc reparate sau inlocuite de un atelier 
de service autorizat, daca nu sunt date alte 
instructiuni in cartea tehnica a masinii. Toate  
intrerupatoarele defecte trebuiesc inlocuite de 
un service autorizat. Nu folositi niciodata o 
masina la care intrerupatorul nu porneste si 
nu opreste masina corect.  

21.Atentie ! 
     Pentru securitatea dvs., nu utilizati decat 

accesorii si dispozitive adaptabile mentionate 
in cartea tehnica a masinii, sau recomandate 
de fabricant. Utilizarea altor accesorii si 
dispozitive decat cele mentionate, prezinta 
pericol de ranire. 

22.Reparati-va masina numai la un specialist.  
     Aceasta masina este conforma cu 

reglementarile in vigoare. Toate reparatiile 
trebuie facute de către un specialist si numai 
cu piese originale, altfel pot exista riscuri 
pentru securitatea utilizatorului. 

 
PĂSTRAŢI ACESTE INSTRUCŢIUNI 
 
REGULI SUPLIMENTARE DE SIGURANŢĂ 

1. Folosiţi întotdeauna ochelari de 
protecţie şi antifoane. Este bine să 
purtaţi şi alte echipamente de protecţie 
cum ar fi masca de praf, mănuşi de 
protecţie, cască , şorţ. 

2. Asiguraţi-vă întotdeauna că maşina 
este oprită şi deconectată de la reţea 
înainte de orice intervenţie asupra ei. 
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3. Accesoriile utilizate trebuie să suporte 
turaţia maximă a maşinii. Discurile sau 
alte accesorii a căror turaţie admisibilă 
este mai mică decât turaţia maşinii se pot 
sparge şi pot provoca accidente. 

4. Verificaţi talerul suport cu atenţie de 
eventualele fisuri sau deformări înainte 
de începerea lucrului. Înlocuiţi imediat 
talerele defecte.  

5. Verificaţi dacă piesa de prelucrat este 
bine fixată. 

6. Ţineţi maşina cu fermitate. 
7. Nu apropiaţi mâinile de părţile aflate în 

mişcare. 
8. Asiguraţi-vă că discul abraziv /talerul 

textil nu ating materialul îninte de a 
porni maşina. 

9. Atunci când şlefuiţi metale aveţi grijă la 
scântei. Ţineţi maşina astfel încât jetul 
de scântei să nu ajungă la dvs., alte 
persoane sau materiale inflamabile. 

10. Nu lăsaţi maşina să funcţioneze 
nesupravegheată. Lucraţi cu maşina 
numai atunci când o ţineţi în mâini. 

11. Fiţi atenţi deoarece, datorită inerţiei, 
maşina continuă să se rotească chiar şi 
după ce o opriţi de la reţea. 

12. Nu atingeţi materialul imediat după 
prelucrare; poate fi încins şi vă poate 
arde pielea. 

13. Dacă mediul de lucru este extrem de 
cald şi umed sau poluat cu praf 
conductiv, folosiţi un releu de protecţie 
(30mA) pentru a asigura protecţia 
lucrătorului. 

14. Nu folosiţi maşina pentru materiale 
care conţin azbest. 

15. Nu folosiţi apa sau alte lichide în timpul 
şlefuirii. 

16. Asiguraţi o ventilaţie corespunzătoare 
locului de muncă în timpul şlefuirii. 

17. Unele materiale conţin substanţe care 
pot fi toxice. Luaţi măsuri pentru 
prevenirea inhalării sau a contactului 
cu pielea. Urmaţi instrucţiunile 
furnizorului de materiale. 

18. Folosiţi întotdeauna corect masca de 
praf/respiratorul în timpul şlefuirii 
diverselor tipuri de materiale. 

19. Asiguraţi o ventilaţie deschisă atunci 
când se produce praf în timpul lucrului. 

Dacă este necesar să curăţaţi maşina 
de praf, mai întâi deconectaţi maşina 
de la reţea şi apoi procedaţi la curăţire 
folosind un obiect nonmetalic evitând 
deteriorarea părţilor interne. 

 
PĂSTRAŢI ACESTE INSTRUCŢIUNI 

 
DESCRIERE FUNCŢIONALĂ 

ATENŢIE: 
• Asiguraţi-vă întotdeauna că maşina este 

oprită şi deconectată de la reţea înainte 
de orice intervenţie asupra ei. 

Axul de blocare(fig.1) 
ATENŢIE: 
• Nu apăsaţi niciodată axul de blocare în 

timpul rotirii arborelui. Puteţi distruge 
maşina. 

Apăsaţi axul de blocare pentru a bloca 
arborele atunci când instalaţi sau scoateţi 
accesorii. 
 
Acţionarea întrerupătorului(fig.2) 
ATENŢIE: 
• Înainte de aconecta maşina la reţea 

verificaţi dacă întrerupătorul funcţionează 
corect şi revine în poziţia “OFF”(oprit) 
atunci când este eliberat. 

Pentru aporni maşina acţionaţi întrerupătorul. 
Turaţia maşinii va creşte odată cu apăsarea. 
Eliberaţi întrerupătorul pentru a o opri.  
Pentru funcţionare continuă, acţionaţi 
întrerupătorul şi apoi apăsaţi butonul de blocare. 
 
Pentru a opri maşina din această poziţie apăsaţi 
complet întrerupătorul şi apoi eliberaţi-l. 
 
Butonul de reglare a turaţiei (fig.3) 
Turaţia maşinii se poate regla prin rotirea 
butonului de reglare între gradaţiile 1 şi 6. (Atunci 
când întrerupătorul este complet apăsat). 
 
Turaţia creşte atunci când rotiţi butonul spre 
indicaţia 6, iar scăderea turaţiei scade atunci 
când rotiţi butonul spre indicaţia 1. 
 
Tabelul următor prezintă corespondenţa dintre 
cifrele de pe buton şi turaţia aproximativă a 
maşinii.  
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ATENŢIE: 
• Dacă maşina este folosită continuu la 

turaţie joasă o perioadă lungă de timp, 
motorul se supraîncălzeşte şi se poate 
defecta. 

• Butonul de reglare a turaţiei nu se poate 
roti peste cifra 6 sau sub cifra 1. Forţarea 
butonului dincolo de aceste limite  va avea 
ca rezultat defectarea  acestuia. 

numar Rotaţii pe minut 
1 600 
2 900 
3 1500 
4 2100 
5 2700 
6 3000 

 
 
ASAMBLARE 

 
• Asiguraţi-vă întotdeauna că maşina este 

oprită şi deconectată de la reţea înainte 
de orice intervenţie asupra ei. 

 
Montarea mânerului frontal  
Fixaţi întotdeauna mânerul frontal înainte de 
începerea lucrului. Ţineţi întotdeauna maşina de 
mânerul posterior şi de cel frontal în timpul 
lucrului. 
Montaţi mânerul frontal astfel încât protuberanţa 
acestuia să se potrivească în orificiul de fixare de 
pe corpul maşinii.(fig.4) 
Montaţi şuruburile de fixare şi strângeţile cu  
cheia inbus. Mânerul frontal se poate fixa în două 
poziţii diferite aşa cum se arată în figură în 
funcţie de necesitatea lurătorului.(fig.5&6) 
 
Instalarea sau scoaterea talerului textil (fig.7) 
Pentru a instala talerul talerul textil, îndepărtaţi 
mai întâi resturile de material şi praf de pe tlerul 
suport. Apăsaţi axul de blocare şi înşurubaţi 
talerul suport pe ax. Introduceţi manşonul 18 în 
orificiul din centrul talerului suport. 
Folosind manşonul 18 ca pe un ghidaj de 
poziţionare instalaţi talerul textil. Scoateţi apoi 
manşonul 18. Pentru a îndepărta talerul textil pur 
şi simplu desprindeţi-l de pe talerul suport. 
 
 
 

Instalarea sau scoaterea discului abraziv 
NOTĂ: 

• Folosiţi numai accesoriile de şlefuire 
specificate în acest manual. Acestea se 
pot procura separat. 

Montaţi talerul de cauciuc pe arborele maşinii. 
Apoi puneţi discul abraziv peste taler şi 
înşurubaţi piuliţa de fixare pe arbore.(fig.8) 
 
Pentru a strânge piuliţa de fixare apăsaţi bine 
axul de blocare pentru a împiedica rotirea 
arborelui şi folosiţi cheia pentru a strânge bine 
piuliţa.  
 
Pentru a scoate discul urmaţi procedura în sens 
invers. (fig.9) 
 
UTILIZAREA 
Şlefuirea (fig.10) 
ATENŢIE: 
• Folosiţi întotdeauna ochelari de protecţie sau 

un ecran de protecţie în timpul lucrului. 
 
Ţineţi maşina cu fermitate. Porniţi maşina şi apoi 
aşezaţi talerul textil pe material. 
În general ţineţi talerul textil la un unghi de 
15grade faţă de suprafaţa materialului.  
Nu apăsaţi pe maşină. Apăsarea excesivă poate 
avea ca rezultat o slabă calitate a suprafeţei şi 
uzura prematură a talerului textil. 
 
 Polizarea (fig.11) 
ATENŢIE: 

• Folosiţi întotdeauna ochelari de protecţie 
sau un ecran de protecţie în timpul 
lucrului. 

• Nu porniţi niciodată maşina dacă discul 
este în contact cu materialul, altefel 
lucrătorul poate fi accidentat. 

• Nu folosiţi maşina fără discul abraziv. 
Puteţi distruge talerul.  

 
Ţineţi maşina cu fermitate. Porniţi maşina şi 
aşezaţi discul pe material. În general ţineţi discul 
la un unghi de 15grade faţă de suprafaţa 
materialului.  
Nu apăsaţi pe maşină. Apăsarea excesivă poate 
avea ca rezultat o slabă calitate a suprafeţei şi 
uzura prematură a discului. 
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INTREŢINEREA 
ATENŢIE: 

• Asiguraţi-vă întotdeauna că maşina este 
oprită şi deconectată de la reţea înainte 
de orice intervenţie asupra ei. 

 
Înlocuirea periilor de carbon  
Scoateţi şi verificaţi periodic periile de carbon. 
Înlocuiţi periile de carbon atunci când uzura a 
ajuns la marcajul limită.Menţineţi periile de 
carbon curate şi fără impurităţi în locaşul lor. 
Cele două perii de carbon trebuie să fie înlocuite 
în acelaşi timp cu alte perii identice.(fig.12) 
Folosiţi o şurubelniţă pentru a scoate capacele 
periilor. Scoateţi periile de carbon uzate, 
înlocuiţile cu unele noi şi apoi asiguraţi-le cu 
capacele.(fig.13) 
 
Pentru a menţine securitatea şi fiabilitatea 
maşinii, reparaţiile, întreţinerea sau reglajul se 
vor efectua numai într-un centru service autorizat 
MAKITA folosind numai piese de schimb 
originale. 
 
 
ACCESORII 
ATENŢIE: 
• Accesoriile de mai jos se recomandă fi utilizate 

împreună cu această maşină aşa cum se 
specifică în manual. 
Utilizarea altor accesorii este periculoasă şi 
prezintă riscul unor accidente. Folosiţi 
accesoriile numai în scopul pentru care au fost 
destinate. 
Pentru orice informaţii suplimentare privind 
accesoriile menţionate apelaţi la dealerul dvs. 
sau la un Centru Service Autorizat Makita. 
• Taler de burete (tip “arici”) 
• Taler suport 165 (tip “arici”) 
• Discuri abrazive 
• Taler textil 180 
• Taler de cauciuc 170 
• Piuliţă de fixare 48 
• Cheie pentru piuliţă 28 
• Manşon 18 
• Mâner lateral(auxiliar) 
• Mâner frontal 
• Capac 
• Taler textil 180 (tip”arici”) 



 
 
 
 
 
 
 
 

Zgomot şi vibraţii 
 

Valoarea tipică ponderată a presiunii sunetului este de  81dB(A) 
Toleranţa este de 3dB(A) 

Nivelul de zgomot în timpul lucrului poate depăşi 85dB(A) 
-purtaţi antifoane – 

valoarea tipică ponderată a acceleraţiei vibraţiilor este de 2,5 m/s² 
aceste valori au fost obţinute în concordanţă cu EN 60745 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

11

 
 
 
 
 
 

DECLARAŢIE DE CONFORMITATE   EC 
 
Noi declarăm pe proprie răspundere că acest produs este în conformitate cu următoarele 
standarde şi documente standardizate, 

                                                
HD400, EN 50144, EN55014, EN61000 

 
În concordanţă cu Directivele Consiliului  73/23/EEC, 89/336/EEC, 98/37/EC 
 

Yasuhiko Kanzaki  CE 2005 
 

 
 

Director 
 

MAKITA INTERNATIONAL EUROPE  LTD 
Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, 

Bucks MK15 8JD , ANGLIA 
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GARANŢIA 

 
PRODUSELE MAKITA SUNT GARANTATE CONFORM PREVEDERILOR LEGALE DIN 

CERTIFICATUL DE GARANŢIE EMIS DE CĂTRE IMPORTATOR. 
 

DEFECŢIUNILE DATORATE UZURII NORMALE, LOVITURILOR, SUPRASOLICITĂRII SAU 
A UTILIZĂRII IMPROPRII SAU NECONFORME INSTRUCŢIUNILOR CUPRINSE ÎN 
PREZENTUL MANUAL DE UTILIZARE, NU SUNT ACOPERITE DE GARANŢIE. 
 

ATENTIE!!! 
IN CAZUL APARITIEI UNOR SIMPTOME ANORMALE IN FUNCTIONAREA UZUALA A MASINII 
(ZGOMOTE, VIBRATII, MIROS NEPLACUT, SCADEREA TURATIEI, INCALZIRE EXCESIVA, 
ETC.) SE VA INCETA LUCRUL, NU SE VA DESFACE SAU DEMONTA MAŞINA SI SE VA 
CONTACTA DE URGENTA CEL MAI APROPIAT CENTRU SERVICE AUTORIZAT MAKITA 
(VEZI CERTIFICATUL DE GARANTIE) PENTRU VERIFICARE SI EVENTUALA REMEDIERE A 
DEFECTELOR.  
CONTINUAREA LUCRULUI IN CONDITIILE DE MAI SUS, POATE DUCE LA PRODUCEREA 
UNOR AVARII MAJORE, ACCIDENTE SI/SAU EVENTUALA ANULARE A GARANTIEI. 

   
 
 

 
 
 
 
 
 

   

 
CORPORATIA MAKITA 

3-11-8 SUMIYOSHI-CHO, ANJO, AICHI 446 
JAPONIA 

 
IMPORTATOR: 

MAKITA ROMANIA SRL 
Sos. Bucuresti – Urziceni nr. 31 

PAVILION R, XPO MARKET DORALY 
Com. AFUMATI / ILFOV 

TEL: 021-3511382/3511387 
FAX: 021-312.54.95 

www.makita.ro 
 

 


