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Техническа информация: 

Габарити:     380x260x260 мм 

Диск диаметър:    230 мм 1/мин 

Минимална скорост:   1500 1/мин 

Максимална скорост:   3200 1/мин 

Дължина на смукателния шланг: 1500 мм 

Тегло:      3.4 кг 

Захранващо напрежение:  230 V /~50 Hz 

Мощност:     1200 W 

Внимание! 

При работа с машината, носете защитно облекло, 
антифони и предпазни очила. Преди употреба, 
внимателно прочетете ръководството. 

 Използвайте само оригинални аксесоари и 
консумативи при работа с машината. 

 Производителят не носи отговорност за щети, 
повреди и наранявания, възникнали в следствие на 
неправилна употреба, поправки от неквалифицирани 
/ неоторизирани лица, употреба не по 
предназначение на машината, повреди в 
захранващата мрежа, несъобразяване с инструкциите 
в ръководството за употреба. 

 

Функция на машината: 

Машината е предназначена, като ръчен електрически 
инструмент, за шлайфане на повърхности на гипсокартон – 
за повърхности на стени и тавани, на коридори, вътрешни и 
външни стени и т.н., за премахване на бои, шлайфане, 
изглаждане. 



Съхранение: 

Машината, заедно с аксесоарите, да се съхранява в сухо 
помещение. 

 

Поддръжка: 

Подмяна на шлайфащия диск: (фиг. 8.1, 8.2) 

1. Отстранете шлайфащата шкурка. (1) 
2. За да свалите шлайфащия диск, използвайте 

шестограмния ключ (3) – в центъра на диска (2) има 
шестограмен болт. Поставете ключа и завъртете за да 
развиете болта и да свалите диска. 

3. Поставете нов диск (3)  и завийте болта обратно. 

Подмяна на графитните четки: 

1. При износване, да се подменят само от оторизиран 
сервиз. 

Почистване: 

1. Почиствайте след работа 
2. Почиствайте с четка, парче плат и т.н. 
3. Да не се почиства с вода и почистващи агенти. Да не се 

навлажнява машината. 

Сервизиране: 

Да се сервизира при необходимост, само от оторизиран 
сервиз. 

 

Окомплектовка и особености: (фиг. А) 

1. Контролер на скоростта 
2. Заключващ механизъм на пусковия бутон 
3. Ръкохватка 
4. Спомагателна ръкохватка 
5. Смукателен регулатор 



6. Главен пусков бутон 
7. Прахов екстрактор 
8. Шлайфаща плоча 
9. Шлайфащи шкурки (6 бр.): 80, 100, 120, 150, 180, 240; 
10. Смукателен шланг 
11. Прахосъбираща торба 
12. Ремък за носене 
13. Резервни графитни четки: 2 броя 
14. Отвертка 
15. Шестостенен ключ 
16. Адаптер на смукателя 

 

Подготовка за работа: 

Главен пусков бутон и регулиране на скоростта (фиг. 
1+2) 

Машината е проектирана със заключващ механизъм за 
продължителна работа. 

1. Машината се включва с пусковия бутон – бутона се 
поставя в позиция „On“. (1) 

2. При продължителна работа можете, да заключите 
пусковия бутон, със заключващия механизъм. (2) 

3. Изключване на машината – машината се изключва, като 
пусковия бутон се поставя в позиция “Off”. 

4. Регулиране на скоростта – скоростта може да се 
регулира с регулиращия бутон (3) 

Подмяна на шлайфащата шкурка (фиг. 3+4): 

Преди подмяна, се уверете, че машината е изключена. 

1. Поставете машината на земята, отстранете старата 
шкурка, вземете и поставете новата шкурка на 
шлайфащата плоча, като внимавате, отворите да 
събпадат с тези на шлайфащата плоча. 

 



Комплект за прахосъбиране: 

За събиране на праха от работната повърхност. 

1. Свържете машината, към смукателния шланг (фиг. 5.1, 
5.2, 5.3) – първо поставете адаптера на машината и 
завъртете, за да го застопорите, после свържете 
смукателния шланг. 

2. Свържете прахосъбиращата торба към шланга, и се 
уверете, че са добре закрепени – щифтовете трябва да 
паснат в гнездата.(фиг. 6.1, 6.2, 6.3, 6.4) 

3. Отстраняването се извършва, като се притиснат 
заключващите щифтове и се извади шланга ( фиг 6.3, 
6.4). 

Работа с електрически инструменти: 

1. При работа с ел. Инструменти, може да възникнат 
повреди в изолацията на захранващите кабели в 
следствие на срязване от остри предмети, протриване, 
остаряване на изолацията, издърпване от контакта и 
други. 

2. Винаги проверявайте изолацията и кабелите за 
дефекти и повреди. Изолацията, както и свързването 
трябва да отговаря на DIN и VDE стандартите. 
Използвайте само контакти маркирани с H 07 RN 

3. Захранващото напрежение, трябва да бъде 230 V ~ 50 
Hz. 

4. Удължители до 25 м, трябва да имат сечение минимум 
1.5 мм2. 

Удължители над 25 метра, трябва да имат минимално 
сечение 2.5 мм2 

5. Всякакви ремонтни дейности, трябва да бъдат 
извършвани само от квалифицирани техници. 

6. При изпращане на двигателя за ремонт, винаги 
изпращайте целия двигателен модул, заедно с ключа 

7. Ако имате допълнителни въпроси, винаги 
информирайте за данните от плочата за типа на 
машината, както и мощността на двигателя. 



8. Спазвайте правилата за безопасност. 

 

Правила за безопасност: 

1. Пазете работното място чисто и добре осветено 
2. Не работете с електрически инструменти и машини, в 

близост до силно запалими и експлозивни материали и 
вещества, като горива и т.н. 

3. Пазете странични лица настрани, докато работите с 
машината 

4. Не използвайте модифицирани и не модифицирайте 
контакти / щепсели и други. Не използвайте 
преходници и адаптери. Това ще намали риска от 
токови удари. 

5. Пазете захранващия кабел далеч от масла, остри 
предмети, източници на висока температура. Не 
дърпайте за кабаела. 

6. Ако използвате на открито, използвайте съответно 
подходящи удължители, за да намалите риска от токови 
удари. 

7. Ако употребата на уреда във влажна среда е 
неизбежна, използвайте предпазители на захранващта 
верига. 

8. Винаги се уверявайте, че уреда е изключен от бутона 
преди да включите в електрическата верига 

9. Не използвайте под влиянеие на медикаменти, алкохол 
наркотици и други. Не използвайте ако сте уморени. 

10. Обличайте се с работно облекло, не носете бижута, 
дългите коси, бижутата и свободните дрехи, могат да 
бъдат захванати от машината и да причинят тежки 
наранявания. 

11. Всякакви регулиращи ключове и инструмени, 
трябва да бъдат отстранени от машината преди 
включване. 

12. Винаги се подсигурявайте, че всички компоненти, 
са правилно свързани. 



13. Винаги при работа, трябва да сте стабилни на 
стабилна повърхност. 

14. Носете предпазни очила, противопрахови маски и 
антифони. 

15. Не използвайте повредени аксесоари, консумативи 
и инструменти. 

16. Дръжте инструмента само за изолираните части. 
17. Съхранявайте далеч от деца. 

 


