Ексцентрикова
шліфувальна машина
ТА-01-535
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1. ПЕРЕДМОВА
Дякуємо Вам за придбання електроінструменту Тех.АС.
У цьому посібнику міститься опис техніки безпеки і процедур по обслуговуванню і
використанню моделей електроінструменту Тех.АС.
Всі дані в Керівництві користувача містять найсвіжішу інформацію, доступну на
момент друку. Просимо взяти до уваги, що деякі зміни, внесені виробником
можуть бути не відображені в даному керівництві. А також зображення і малюнки
МО)куть відрізнятися від реального виробу.
При виникненні проблем використовуйте корисну інформацію, розташовану в кінці
керівництва.
Перед початком роботи з електроінструментом необхідно уважно прочитати
керівництво користувача. Це допоможе уникнути можливих травм і пошкодження
обладнання.
Дата виготовлення виробу визначається за серійним номером партії тавору, який
складаєтьс вісьмох цифр та має вигляд MM.YY.ZZZZ, який розшифровується
наступним чином:‒
MM - місяць виробництва;
YY - рік виробництва;
ZZZZ - порядковий номер виробу в партії.
Термін служби даної продукції становить 3 (три) рок и з дати роздрібного продажу.
Гарантійний термін зберігання становить 3 (три) роки з дати випуску продукції.

2. Технічні характеристики

Потужність

Вт

350

Напруга

в

230

Частота

Гц

50

об/хв

3000-13000

Діаметр платформи

мм

125

Хід ексцентрика

мм

2

Число обертів холостого ходу

З. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
Шліфмашина ексцентрикова.....................................................................1 шт.
Контейнер для збору пилу ..................................... ..................................1 шт.
Шліфувальний диск (наждачний папір) .......................................................1 шт.
Керівництво користувача..........................................................................1 шт.
Упаковка...................................................................................................1 шт.
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4. ЗАГАЛЬНИЙ ВИД ВИРОБУ

1.

2.

З.

4.
5.

Кнопка вмикання / вимикання
Електронне регулювання обертів
Шліфувальна платформа
Пилозбірник
Мережевий кабель

5. ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
Уважно прочитайте всі вказівки з техніки безпеки. Нед отримання цих вказівок і
інструкцій по техніці безпеки може стати причиною ураження електричним
струмом, важких травм і пожежі. Зберігайте ці інструкції на протязі всього терміну
користування інструментом.
Дані інструкції поширюються на весь електроінструмент Тех.АС як з живленням
від мережі змінного струму, так і від акумуляторної батареї.
Безпека робочого місця
•
•
•

Утримуйте робоче місце в чистоті і добре освітленим.
Не користуйтеся приладом у вибухонебезпечному приміщенні, в якому
знаходяться горючі рідини, займисті гази або пил. Електроінструменти
іскрять, що може стати причиною пожежі пилу або парів.
Під час роботи з приладом не підпускайте близько до Вашого робочого
місця дітей та сторонніх осіб. Чи не відволікайтеся, Ви можете втратити
контроль над приладом.
Електробезпека

•

Штепсель приладу повинен пасувати до розетки. Ні в якому разі не
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6. З&ІРКА ВИРО&У І ПІДГОТОВКА ДО РО&ОТИ
Прикріплення і зняття мішка для збору пилу
Прикріплення мішка для збору пилу:

Для того щоб прикріпити мішок для збору пилу візьміть його як показано на Мал. 2 і
в
пиловловлювальний
пилевивідний
встановіть
клапан
отвір, натискаючи в напрямку стрілки А.
Зняття мішка для збору пилу:
Для того щоб зняти мішок длея збору пилу візьміть його як показано на
Мал. 2 і витягніть пиловловлювальний клапан з пилеотводящего отвори,
витягаючи в напрямку стрілки В.
ОБЕРЕЖНО!
Перед виконанням шліфування, перевірте матеріал поверхні, яку Ви збираєтеся
шліфувати.
Якщо поверхню в процесі шліфування може виділяти шкідливу / токсичну пил,
наприклад, поверхня, покрита свинцем, забезпечте, щоб до вихідного
пилеотводящему отвору був надійно підключений мішок для збору пилу або
відповідна Пиловловлюючі система.
На додаток до цього, одягайте респіратор, якщо він є в наявності. Чи не вдихайте і
не торкайтеся до шкідливої / токсичного пилу, яка утворюється в процесі
шліфування, оскільки цей пил може створити загрозу безпеці Вашому і здоров'ю
спостерігачів
Установка наждачного паперу

1

Мал.З
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Оскільки є пристосування для кріплення на кшталт зачеплення, наждачний папір
можна легко встановити, просто притиснувши її до колодки. При установці
наждачного паперу для поєднання паперу з отворами в колодці, обережно зігніть
папір уздовж осьової лінії двох отворів як показано на Мал.З
Потім використовуйте отвори уздовж перегину в якості направляючої для
суміщення наждачного паперу і колодки. Нарешті, рівномірно притисніть всю
поверхню наждачного паперу до колодки.
Джерело електроживлення
Простежте за тим, щоб використовуване джерело електроживлення відповідало
вимогам до джерела електроживлення, зазначеним на типовій табличці виробу.
Перемикач "увімк. / Вимк."
Переконайтеся в тому, що перемикач знаходиться в положенні "Викл.". Якщо ви
вставляєте штепсель в розетку, а перемикач перебуває в положенні "Вкл.",
Інструмент негайно запрацює, що може стати причиною серйозної травми.
Подовжувач
Коли робоча площадка вилучена від джерела електроживлення, користуйтеся
подовжувачем. Подовжувач повинен мати необхідну площу поперечного перерізу
й забезпечувати роботу інструменту заданої потужності.
Розмотуйте подовжувач тільки на реально необхідну для даного конкретного
застосування довжину.

7.

РОБОТА 3 ІНСТРУМЕНТОМ

ОБЕРЕЖНО!
Перемикання шліфувальної машини в режим ON (ВКЛ) і OFF (ВИКЛ)
Ніколи не застосовуйте воду або шліфувальну рідина при шліфуванні.
Застосування рідини може призвести до ураження електричним струмом.
Харчування може бути включено установкою важеля в положення ON (1) ВКЛ , а
вимкнено установкою важеля в положення OFF (О) ВИКЛ.
ОБЕРЕЖНО!
Ніколи не перекладайте вимикач живлення в положення включення ON (ВКП), коли
шліфувальна машина стикається з поверхнею шліфування. Це правило необхідно
виконувати для того, щоб запобігти пошкодженню матеріалу. Его необхідно
виконувати і при виключенні живлення, коли будете переводити вимикач в
положення OFF (ВИКЛ). регулювання швидкості
Орбітальна шліфувальна машина Тех.АС оснащена електричним колом
управління, яка дозволяє виконати плавну зміну швидкості.
Для регулювання швидкості повертайте регулятор, показаний на Мал. 4.
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При установці регулятора в положення "1", шліфувальна машина буде
функціонувати з мінімальною швидкістю (3000 хв-1 ). При встановленні регулятора
в положення "6", шліфувальна машина буде функціонувати з максимальною
швидкістю (13000 хв-1 ). Налаштуйте швидкість відповідно до оброблюваним
матеріалом і продуктивністю праці.

Мал.4
Як тримати шліфувальну машину
Коли будете тримати корпус, злегка притисніть шліфувальну машину до поверхні
шліфування таким чином, щоб наждачний папір рівномірно стосувалася поверхні,
як показано на Мал. 5.
НЕ застосовуйте силу для того, щоб притискати шліфувальну машину під час
шліфування. Надмірне натискання на машину може призвести до перевантаження
двигуна, скорочення терміну служби наждачного паперу і зниження ефективності
шліфування або полірування.
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Як переміщати шліфувальну машину
Переміщайте шліфувальну машину або рухом вгору і вниз, або круговими рухами,
поступово збільшуючи радіус кіл у всіх напрямках (Мал.6 і 7).

Мал.6

Мал. 7
Після установки нової наждачного паперу
Після установки нової наждачного паперу у шліфувальної машини може з'явитися
тенденція до нерівномірного переміщення через наявність великих зерен на новій
папері. Цього можна уникнути легким нахилом шліфувальної машини вперед або
назад під час шліфування або полірування. Переміщення шліфувальної машини
буде ставати все більш рівномірним по мірі стирання поверхні наждачного паперу
до належного стану.

8. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
Спорожнення та очищення мішка для збору пилу
Спорожните мішо
к для збору пилу,
к оли він наповниться. Зніміть мішок
для збору пилу, відкрийте затиск і позбудьтеся від вмісту.
Огляд наждачного паперу
Оскільки використання витертої наждачного паперу буде знижувати ефективність і
може привести до пошкодження колодки, замініть наждачний папір відразу ж, як
тільки помітите ознаки стирання.
Перевірка встановлених гвинтів
Регулярно перевіряйте всі встановлені на інструменті гвинти, стежте за тим, щоб
вони були як треба затягнуті. Негайно затягніть гвинт, який виявиться ослабленим.
Невиконання цього правила загрожує серйозною небезпекою.
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lнструмент мае бути в повному комплектi;
Потрiбно вкласти вiрно заповнений гарантiйний талон та чек з магазина,
Описати поломку на аркушi, та вкласти в коробку,
3апакувати iнструмент для транспортування.

• Отримати СМС з номером декларацГi для отримання у вiддiленнi «Ново"i Пошти»,
• Отримати iнструмент з усуненими несправностями,
• Користуватись «lнструментом Вашо"i мрП!».

3.Отримання

• Вiднести коробку в найближче вiддiлення «Ново"i пошти» та заповнити бланк:
Одержувач: ЕДРПОУ 38991829 ТОВ «Тех-Ас Груп»
Адреса одержувача: м. Ки"iв, вул. Сирецька 9 (вiддiлення Ново"i Пошти № 66) Оцiночна
вартiсть: 300 грн.
• Необхiдно вказати назву iнструмента,
• Платник: одержувач.

2.Вiдправка

•
•
•
•

1.Пiдготовка

Ремонт - це ПРОСТО!
Якщо ви не знайшли, у наведенiй нижче таблицi, зручний для Вас сервiсний центр, Ви можете
вiдремонтувати свiй iнструмент в Киевi у головному Сервiсному центрi . Для цього потрiбно
вiдправити свiй iнструмент компанiею «Нова Пошта», дотримуючись деяких правил:

Для нотаток

POWERTOOLS

Офіційний представник ТМ «Тех.АС»
на території України ТОВ «ТЕХ-АС ГРУП»
м. Київ, вул. Сирецька, 25А
www.tex-ac.com.ua, тел.: (044) 492-05-65

