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ИНСТРУКЦИЯ ЗА
ЕКСПЛОАТАЦИЯ
CIMEX DWS220

ПРИЛОЖЕНИЕ
CIMEX DWS220 е професионална машина за
шлайфане на стени и тавани. Предназначена
е за ежедневна професионална употреба.
При включването и към прахосмукачка, отнетият материал се изсмуква от нея и се събира
в контейнера. По този начин, замърсяването
с прах при шлайфане на стените се свежда до
минимални стойности, а благодарение на
създадения вакуум, шлайфащата глава прилепва към повърхността, намалявайки умората при работа. Основните и предимства се
изразяват в конструкцията, и принципа на
действие.

ЖИРАФ ЗА
ШЛАЙФАНЕ НА
СТЕНИ И ТАВАНИ
DWS220
2г.
гаранция

710 W
мощност

1000 –2200
об./мин.

360° LED
светлина

1. ШЛАЙФАЩА ГЛАВА
Покрита с 360° LED светлина с диаметър на плота 225 мм.

2. РЕГУЛАТОР НА ОБОРОТИТЕ
Диапазон от 1000-2200 об./мин.

3. ДВИГАТЕЛ
Мощност 710W. Позициониран в долната част.

4. РЕДУКТУРНА КУТИЯ
Предава движението посредством гъвкав вал към шарнирно
ока чената шлайфаща глава.
2

5. ГЪВКАВ ВАЛ
Предава движението към шлайфащата глава.

6. ОМЕКОТИТЕЛНА РЪКОХВАТКА

P100, P120, P150, P180, P240.

8. ГОФРИРАН МАРКУЧ
9

Дължина от 1 до 4 метра.

9. СТАРТ / СТОП БУТОН

2
5

7

1

6
8

3

4
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7. 5 БРОЯ ШКУРКИ ЗА ШЛАЙФАНЕ
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Позволява отличен захват на оператора.

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА DWS220
Захранващо напрежение

230 V / 50 Hz

Мощност

710 W

Регулатор на оборотите

Да

Диапазон на регулиране на
оборотите

1000 – 2200 об./мин.

Диам. на работния плот

225 мм.

LED освветление

Да

Тегло

4.1 кг.

ЖИРАФ ЗА
ШЛАЙФАНЕ НА
СТЕНИ И ТАВАНИ
DWS220
CIMEX DWS220 е професионална машина за
шлайфане

на

стени

и

на

тава-

ни. Предназначена е за ежедневна професионална употреба. Машините за шлайфане на
стени и тавани тип „жираф“ са незаменим
помощник в довършителните дейности за
финално шлайфане на шпакловки. Важно
правило при работата с машина за шлайфане на стени е шпаклованата повърхност да
бъде суха, за да не се задръства шкурката.

Жираф за шлайфане на стени и тавани
• 5 броя шкурки за шлайфане
• Маркуч за включване към прахосмукачка
• Резервни четки за електродвигателя

прахосмукачка, отнетият материал се изсмуква от нея и се събира в контейнера. По

този начин, замърсяването с прах се свежда
до минимални стойности, а благодарение на
създадения вакуум, шлайфащата глава при-

СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ

лепва към повърхността, намалявайки умората при работа. Подвижно захваната шлайфаща глава позволява бърза и прецизна
адаптация на плота към шлайфаната повърх-

DWS220 - 2

•

При включване на жираф за шлайфане към
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зиция, така че да се осигури максимален
комфорт при работа за оператора на машината. За постигане на максимална произвоШкурка за жираф
за шлайфане на
стени и тавани

дителност при работа ви, препоръчваме
Професионална прахосмукачка
за сухо и мокро почистване
CIMEX VAC30L

употребата и с предлагания от нас модел
строителна прахосмукачка CIMEX VAC30L

ШЛАЙФ МАШИНИ ЗА СТЕНИ И ТАВАНИ

ност, както и работа под различен ъгъл и по-

Използвайте електроинструмента само тогава когато е правилно и напълно
сглобен.
Прочетете внимателно това ръководство преди да започнете работа с уреда.

3.
ВНИМАТЕЛНО ОТНОШЕНИЕ КЪМ ИНСТРУМЕНТИТЕ.
3.1. Не използвайте електроинструмент, чийто пусков прекъсвач е
повреден.
3.2. Винаги изключвайте щепселът от захранващата мрежа (или
премахнете акумулаторната батерията) когато правите промени по
настройките или няма да използвате електроинструмента за определено
време.
3.3. Използвайте електроинструментите само по предназначение и не ги
претоварвайте.
3.4. Винаги съхранявайте електроинструментите на труднодостъпни за
деца места.
3.5. Винаги използвайте инструментите съобразно инструкциите на
производителя.
3.6. Ремонтът на дефектирали електроинструменти да се извършва само
от квалифицирани специалисти и използването на оригинални резервни
части.

ШЛАЙФ МАШИНИ ЗА СТЕНИ И ТАВАНИ

2.
БЕЗОПАСЕН НАЧИН НА РАБОТА.
2.1
Не използвайте инструмента когато сте под влияние на алкохол,
наркотични или упойващи вещества.
2.2. Винаги работете с предпазващо работно облекло и с предпазни
работни очила.
2.3. Преди да включите уреда към захранващото напрежение, се
уверете, че пусковия прекъсвач е в изключено положение и, че всички
помощни инструменти са отстранени от електроинструмента.
2.4. Работете с подходящо облекло. Избягвайте широки дрехи и накити.
2.5. Работете в стабилно положение и пазете ръвновесие.
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1.
БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА С ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТОК.
1.1
Щепселът на електроинструмента трябва да е подходящ за
използвания контакт.
1.2. Избягвайте допира на тялото ви до заземени тела. Когато тялото ви
е заземено рискът от токов удар е по-голям.
1.3. Не използвайте захранващия кабел за цели за които не е предвиден.
1.4. Предпазвайте своя електроинструмент от влага и дъжд. Ако се
налага използването му във влажна среда, използвайте предпазен
прекъсвач за утечни токове.
1.5. При работа на вън, използвайте само удължителни кабели за работа
на открито.

6. ОБЩИ
6.1. Преди да извършите каквито и да е настройки, винаги изваждайте
щепсела от контакта.
6.2. Да не се използва от лица под 16 години.
6.3. Да не се позволява играта с него от страна на деца.
6.4. Уредът не е предназначен за употреба от лица с намалени физически
или умствени способности, или такива които нямат нужните опит и
познания, освен ако не са под компетентно ръководство.
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5. ОТКАТ И СЪВЕТИ ЗА ИЗБЯГВАНЕ
5.1. Дръжте шлифовъчната машина здраво, а ръцете и тялото ви трябва
да са в такава позиция , че да противостоите на евентуално възникващ
откат. При наличие на допълнителна ръкохватка, винаги я използвайте.
5.2. Никога не поставяйте ръцете си в близост до въртящи се работни
инструменти.
5.3. Работете особено предпазливо в зоните на ъгли, остри ъгъли и други
подобни.
5.4. Не използвайте твърде големи листове шкурка.

ШЛАЙФ МАШИНИ ЗА СТЕНИ И ТАВАНИ

4.
УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА С ШЛИФОВЪЧНА МАШИНА
CIMEX DWS220.
4.1. Този инструмент е предназначен да работи единствено като
шлайфмашина. Съобразявайте се с приведените технически параметри.
4.2. Не използвайте допълнителни приспособления, които не се
препоръчват от производителя.
4.3. Шлифовъчните подложки трябва да пасват точно на вала на
машината.
4.4. Допустимата скорост на въртене трябва да е по-малка от изписаната
в техническите спецификации.
4.5. Не използвайте повредени работни инструменти. Преди всяка
употреба ги проверявайте. Това ще намали шанса за злополука до
минимум. След като сте проверили внимателно уреда и сте монтирали
работния инструмент, оставете шлифовъчната машина да работи около
минута на максимална мощност, като спазвате необходимата дистанция.
Най-често повредени работни инструменти се чупят през този тестови
период.
4.6. Винаги работете с лични предпазни средства. Работете с цяла
предпазна маска за лице, защита за очите или предпазни очила.
4.7. Винаги допирайте инструмента само до изолираните ръкохватки.
Това ще предотврати токов удар, при допиране на машината до
проводници под напрежение.
4.8. Всеки който се намира в зоната ви на работа трябва да носи лични
предпазни средства.
4.9. Никога не оставяйте електроинструмента, преди шлайфащата глава
да спре да се върти напълно.
4.10. Редовно почиствайте вентилационните отвори.
4.11. Не използвайте уреда до леснозапалими материали.
4.12. Не пренасяйте шлифовъчната машина включена.

7. ПРЕДИ УПОТРЕБА
7.1. Преди да използвате машината за първи път, се препоръчва да получите
информация за начинът на работа.
7.2. Уверете се, че мрежовото напрежение отговаря на зададеното в
техническата спецификация. Уреди които работят на 230 - 240 V, могат да
бъдат включени към захранване 220 V.
7.3. Не обработвайте азбестосъдържащ материал.
7.4. Използвайте противопрахова маска и по възможност прахосмукачка.
7.5. Винаги когато се налага, използвайте напълно обезопасени
разклонители.

10. ПОДДРЪЖКА И СЕРВИЗ
10.1. Винаги поддържайте уреда и захранващия кабел чисти, особено
вентилационните отвори.
10.2. При възникване на повреда на гофрирания маркуч, го подменете с нов.
10.3. При възникване на повреда в захранващия кабел или в машината,
потърсете оторизиран сервиз за електроинструменти CIMEX или се обърнете към
търговския обект от който сте го закупили. Повече информация може да
намерите на www.cimex.bg
11. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Не изхвърляйте електроуреди и опаковките им заедно с битови отпадъци.
Съобразно директивата на EC 2002/96/EG относно износени електрически
уреди и отразяването й в националното законодателство, износените
електроуреди следва да се събират отделно и да се предават за рециклиране
според изискванията за опазване на околната среда.

ШЛАЙФ МАШИНИ ЗА СТЕНИ И ТАВАНИ

9. УПОТРЕБА
9.1. Монтиране на шлифовъчните дискове (шкурка) върху подложката натискате шкурката върху подложката като отворите и трябва да съвпаднат
с тези на подложката.
9.2. Поставете гъвкавия гофриран маркуч в отреденото за това място в края
на дръжката на инструмента. Другият му край може да се свърже към
текстилен контейнер за отпадъчен (премахнат) материал или към
индустриална прахосмукачка.
9.3. За да стартирате уреда поставете прекъсвача (9)в позиция “ON-I”.
9.4. За да регулирате оборотите, използвайте регулатора за скорост (2) “+” и
“-”
9.5. По време на работа винаги дръжте уреда с две ръце и не упражнявайте
особен натиск върху него. Скоростта на шлифовъчния диск намалява
пропорционално на приложения върху машината натиск.
9.6. За да спрете уреда натиснете прекъсвача (9) за да го отключите, и го
позиционирайте в позиция “OFF-0”.

SD - 10/2020 - DWS220 - 5

8. ПРИ УПОТРЕБА
8.1. Не използвайте силно замърсени, скъсани или износени шкурки.
8.2. В случай на механична или електрическа повреда на уреда, незабавно го
изключете от захранващата мрежа.
8.3. В случай на повреда или скъсване на захранващия кабел, не го
докосвайте. Незабавно го изключете от захранващата мрежа.

СХЕМАТИЧЕН ИЗГЛЕД

СЕРВИЗ И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ
национален телефон

0878 500 450
СИМЕКС ИНЖЕНЕРИНГ
София, бул. "Ботевградско Шосе" № 449

ШЛАЙФ МАШИНИ ЗА СТЕНИ И ТАВАНИ
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РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ И КОМПОНЕНТИ

София, бул. "Ботевградско Шосе" № 449
Пловдив, ул.Васил Левски № 212
София +359 879 190 200 | Пловдив +359 879 150 190
office@cimex.bg | https://www.cimex.bg

ШЛАЙФ МАШИНИ ЗА СТЕНИ И ТАВАНИ

ПРОДАЖБА НА ЛЕКА СТРОИТЕЛНА МЕХАНИЗАЦИЯ,
МАШИНИ ПОД НАЕМ, СЕРВИЗ И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА
СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА

