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CIMEX CD12V160NM

АКУМУЛАТОРЕН
УДАРЕН
ГАЙКОВЕРТ /
ВИНТОВЕРТ
CD12V160NM

ПРИЛОЖЕНИЕ
Акумулаторен
ударен
винтоверт
/
гайковерт CIMEX CD12V160NM – мощност и
практичност, събрани в компактен корпус.
С въртящ момент от 160 Nm и захват за
битове ¼ този акумулаторен ударен винтоверт
се справя с лекота с завиването на винтове с
голяма дължина. Благодарение на ударната
технология,
превъзхожда
значително
стандартните винтоверти не само по мощност
но и по отношение на умората при работа. При
ударните винтоверти, дори при работа с една
ръка, натоварването на ръката е значително по
малко и отсъства характерния момент на
усукване на ръката при завиване с голямо
усилие.

2
ГОДИНИ
ГАРАНЦИЯ

160Nm 1,5 Ah 2400
ВЪРТЯЩ
МОМЕНТ

LI-ION
БАТЕРИЯ

ОБ. / МИН.

1. СТАНДАРТНА LI-ION БАТЕРИЯ
Тип пълнител, 1,5 Ah.

2. ПАТРОННИК
Патронник: ¼

3. БУТОН ЗА РЕВЕРС

Идеален за ежедневна употреба, подходящ
за ежедневна работа при изграждане на
дървени конструкции и къщи, мебели от масив,
монтаж на сандвич панели и покривни
конструкции.

С три позиции – завиване / блокиран / развиване.

4. УДОБНА РЪКОХВАТКА
Приляга идеално в ръката на оператора.

5. СПУСЪК
6. КУФАР ЗА СЪХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТ

2

Предпазва уреда и зарядното устройство от нежелани удари при
транспортиране.

8

7. LED ОСВЕТЛЕНИЕ
Осветява работната зона.

8. ИНДИКАТОР ЗА НИВОТО НА БАТЕРИЯТА
9. ЗАРЯДНО УСТРОЙСТВО
7

3

5
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С функция за плавно регулиране на оборотите.

4

9
1

АКУМУЛАТОРНИ МАШИНИ

6

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА
CD12V160NM
Максимален въртящ

160 Nm

Захранващо напрежениe

12V DC / 1.5 Ah Li-Ion

Двигател

Четков

Обороти на празен ход

0 – 2400

Патронник

¼

Зарядно устройстово

1,5 А

Време за зареждане до

60 мин.

CD12V160NM

АКУМУЛАТОРЕН
УДАРЕН
ГАЙКОВЕРТ /
ВИНТОВЕРТ
Снабден с изцяло метален редуктор, ударният
винтоверт CIMEX CD12V160NM се задвижва от
висококачествен

електродвигател

с

голям

експлоатационен живот.
Компактния корпус на машината позволява
работа в тесни пространства. Корпусът е изработен от
удароустойчива материал и е с гумирано покритие.
Гумираната раковата, осигурява отличен захват без
приплъзване.
За удобство при работа при слаба осветеност, в
областта под патронника е

разположена лед

светлина осветяваща работната зона, а до нея от
заряд на батерията.
Бутонът за реверс (смяна на посоката на
въртене) е с три позиции – ляво, дясно въртене и
позиция за блокиране на пусковият бутон от
случайно задействане.
Спусъкът на гайковера е снабден с електроника
за

безстепенно

регулиране

на

оборотите

до

максималните 2400 об./мин.

В удобната гумирана ръкохватка която осигурява
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лявата страна се намира индикаторът за новото на

отличен захват при работа без приплъзване се

Батерията е L-ion 12V и е с капацитет 1500 mAh. и
осигурява

ОКОМПЛЕКТОВКА

изненадващо

ресурс

при

продължителна работа. В батерията стандартно е
вградена платка за защита от претоварване, дълбок

Акумулаторен ударен гайковерт /
винтоверт CIMEX CD12V160NM

разряд.

•

Акумулаторна батерия 1.5 Ah / 12V Li-Ion

посредством

•

Бързо зарядно устройство

зарежда батерията за 1 час.

•

Куфар за съхранение и транспорт

•

добър

Зареждането на батерията се осъществява
бързо

зарядно

устройство,

което

АКУМУЛАТОРНИ МАШИНИ

намира батерията тип пълнител.

Предупреждение! Преди да използвате инструмента, прочетете внимателно това ръководство и общите
инструкции за безопасност, заради вашата собствена сигурност. Вашият електроинструмент трябва да се предава на друг
само заедно с настоящите инструкции.
ВНИМАНИЕ! Опаковъчните материали не са играчки! Не позволявайте на деца да играят с найлонови торбички!
Риск от задушаване!
ОБЩИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОИНСТРУМЕНТИ
1.
Работна зона
Работната зона трябва да бъде чиста и добре осветена. Неподредените и неосветени зони са предпоставка за

3.
Лична безопасност
▪
Бъдете нащрек, внимавайте какво правите и използвайте здравия си разум, когато работите с
електроинструменти. Не използвайте електроинструмента, когато сте уморени или сте под влиянието на наркотични вещества,
алкохол или лекарства. Моментното невнимание при работа с електроинструменти може да доведе до сериозна телесна
повреда.
▪
Използвайте предпазно оборудване. Винаги използвайте предпазни средства за очите. Предпазното оборудване,
например, маска за прах, неплъзгащи се защитни обувки, каска или защитни средства за ушите, използвано при съответните
условия, ще намали нараняванията.
▪
Избягвайте случайното пускане в действие. Преди да включите инструмента в контакта, се уверете, че ключът е в
изключено положение. Носенето на електроинструменти с пръст върху ключа за включване или включването им в контакта при
ключ в положение включено създава предпоставки за инциденти.
▪
Преди да включите електроинструмента, отстранете всички регулировъчни или гаечни ключове. Гаечен или друг
ключ, оставен закачен към въртяща се част на електроинструмента, може да доведе до нараняване.
▪
Не се пресягайте прекалено надалече. Във всеки момент стойте здраво стъпили на краката си и пазете равновесие.
Това ще ви позволи да имате по-добър контрол над електроинструмента в неочаквани ситуации.
▪
Облечете се подходящо. Не носете широки дрехи, нито бижута. Дръжте косата, дрехите и ръкавиците си далеч от
електроинструмента. Широките дрехи, бижутата или дългата коса, могат да се заплетат в движещите се части.

АКУМУЛАТОРНИ МАШИНИ

2.
Електробезопасност
▪
Щепселите на електроинструментите трябва да съответстват на контакта. Никога не променяйте щепсела по
никакъв начин. Не използвайте никакви щепсели преходници със заземените електроинструменти. Щепселите, на които не са
правени промени, и съответстващите им контакти ще намалят опасността от електрически удар.
▪
Избягвайте телесен контакт със заземени повърхности, като тръби, радиатори, стелажи и хладилници.
Заземяването на вашето тяло води до по-висок риск от електрически удар.
▪
Не излагайте електроинструменти на дъжд и не ги оставяйте в мокра среда. Ако в електроинструмента влезе вода,
тя ще увеличи риска от електрически удар.
▪
Не повреждайте и не злоупотребявайте с кабела. Никога не го използвайте за пренасяне, дърпане или изваждане
от контакта на електроинструмента. Пазете кабела от топлина, масло, остри ръбове или движещи се части. Повредените или
оплетени кабели увеличават риска от електрически удар.
▪
Когато работите с електроинструмент навън, използвайте удължителен кабел, подходящ за употреба на открито.
Използването на такъв кабел намалява риска от електрически удар.
▪
Ако използването на електро инструменти във влажна среда е неизбежно, използвайте захранващ източник с
диференциална защита (RCD). Използването на RCD намалява риска от електрически удар.
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▪
инциденти.
▪
Не работете с електроинструменти във взривоопасна атмосфера, например в близост до запалими течности,
газове или прах. Електроинструментите създават искри, които могат да запалят праха или парите.
▪
Не допускайте присъствие на деца или странични лица, когато работите с електроинструмент. Разсейването може
да ви накара да загубите контрол върху него.

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗА АКУМУЛАТОРЕН ГАЙКОВЕРТ / ВИНТОВЕРТ
Дръжте механизирания инструмент за изолираните повърхности за хващане, когато крепежният елемент може да
контактува със скрит проводник. Контактът на крепежни елементи с проводник „под напрежение” може да изложи на
„напрежение” откритите метални части на механизирания инструмент и да причини удар от електрически ток на оператора.
Ако при екстремни условия от батерията изтече електролит, важно е да се избягва контакт с кожата. Ако електролитът
влезе в контакт с кожата, промийте я с вода. В случай на контакт на електролит с очите, непременно се консултирайте с
лекар.
▪
Този уред не е предназначен за употреба от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или
липса на опит и знания, освен ако не са под наблюдение или са инструктирани относно употребата на уреда от лице отговорно
за тяхната безопасност.
▪
Децата трябва да бъдат наглеждани, за да се гарантира, че не играят с уреда.
▪
Преди употреба на зарядното устройство и акумулаторната батерия прочетете внимателно ръководството с
инструкции.
▪
По време на процеса на зареждане използваният ток трябва да съответства на тока на зарядното устройство.
▪
Не допускайте никога достигане на влага, дъжд или водни пръски до мястото на зареждане.
▪
Околната температура не трябва да превишава 40 °C. Не излагайте никога устройството на пряка слънчева
светлина.
▪
Акумулаторна батерия, която е дефектна или повредена, или не може да бъде презаредена повече, трябва да
бъде изхвърлена като опасен отпадък. Занесете я в специализиран пункт за събиране на отпадъци. Не увреждайте никога
нашата околна среда. Не хвърляйте неизползваемите акумулаторни батерии в домакинските отпадъци, в огън или във вода.
▪
Ако електрическият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от доставчика
или от негов ремонтен сервиз. Осигурете извършването на ремонти само от
упълномощен специалист.
▪
Използвайте само акумулаторна батерия, която е произведена от оригиналния производител.

АКУМУЛАТОРНИ МАШИНИ

4.
Използване и грижи за електроинструмента
▪
Не очаквайте от електроинструмента повече, отколкото той може да извърши. Използвайте правилния
електроинструмент за съответното приложение. Правилният електроинструмент ще свърши работата по-добре и по-безопасно,
при условията, за които е конструиран.
▪
Не използвайте електроинструмента, ако ключът за включване и изключване не работи. Електроинструмент със
счупен ключ е опасен и трябва да бъде ремонтиран.
▪
Изключвайте щепсела от контакта, преди да настройвате, да сменяте принадлежности или да прибирате
електроинструменти. Подобни предпазни мерки за безопасност намаляват риска от случайно пускане на електроинструмента.
▪
Съхранявайте електроинструментите, които не се използват, далеч от достъпа на деца и не позволявайте на лица,
незапознати с електроинструменти или настоящите инструкции да работят с инструмента. Електроинструментите са опасни в
ръцете на необучени потребители.
▪
Поддръжка. Проверявайте за разцентриране или заяждане на движещите се части, счупване на части или друго
състояние, което може да окаже влияние върху работата на електроинструмента. Ако електроинструментът се повреди, той
трябва да бъде ремонтиран. Много инциденти са предизвикани от недобре поддържани електроинструменти.
▪
Поддържайте режещите инструменти остри и чисти. Правилно поддържаните режещи инструменти с остри
режещи ръбове е по-малко вероятно да се заклещят и се контролират по-лесно.
▪ Използвайте механизирания инструмент, принадлежностите, сменяемите резци и т.н. в съответствие с тези инструкции
и по начина, предвиден за съответния вид механизиран инструмент, като имате предвид работните условия и работата, която
трябва да се извърши. Използването на механизирания инструмент за операции, различни от тези, за които е предназначен,
може да доведе до опасна ситуация.
5.
Сервизно обслужване
▪
Осигурете сервизно обслужване на вашия електроинструмент само от квалифициран техник, който използва само
стандартни резервни части. Това ще гарантира поддържането на задължителните стандарти за безопасност.
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▪
Ако са предоставени устройства за свързването на приспособления за улавяне и събиране на прах, уверете се, че
те са свързани и се използват правилно. Използването на тези устройства може да намали опасностите, свързани с праха.

▪
Винаги поддържайте повърхността на зарядното устройство чиста от прах и замърсявания.
▪
Поставете акумулаторната батерия в зарядното устройство. Следвайте предоставените указания относно
полярността.
▪
Винаги отстранявайте акумулаторната батерия, преди да работите по машината.
▪
Когато акумулаторната батерия е извън бормашината, покрийте контактите, за да предотвратите къси съединения
(напр. от инструменти).
▪
Не хвърляйте батериите във вода или огън, опасност от експлозия!
▪
Защитете акумулаторната батерия от удари и не я отваряйте.
▪
Не разреждайте никога напълно акумулаторната батерия и я презареждайте от време на време, ако не я
използвате продължителен период от време.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Тази машина създава електромагнитно поле по време на работа. Това поле при определени
обстоятелства може да смущава функционирането на активни или пасивни медицински импланти. За намаляване на риска
от сериозно или фатално увреждане препоръчваме на лицата с медицински импланти да се консултират със своя лекар и
производителя на медицинския имплант, преди да работят с тази машина.

2.
Избиране на правилно гнездо.
Винаги използвайте гнездо, съобразено с големината на болтовете и гайките. Неправилното гнездо може да доведе до
неточен и несъвместим въртящ момент на затягане и/или повреда на болта или гайката.
3.
Монтиране или демонтиране на гнездо.
▪
Преди да монтирате или демонтирате гнездото, винаги проверявайте дали инструментът е изключен и дали
акумулаторният блок е свален.
▪
За да монтирате гнездото, трябва да го притиснете към опорното чело, докато
блокира на мястото си. За да демонтирате гнездото, просто го издърпайте.
4.
Превключвател “напред/блокиран/назад” (Реверс) (3)
▪
Избутайте превключвателя (3) отдясно наляво, за да пробиете отвори или затегнете винт.
▪
Избутайте превключвателя (3) отляво надясно, за да развиете винт.
▪
Избутайте превключвателя (3) до средно положение, за да заключите спусъка (5).
Винаги изчаквайте, докато двигателят спре напълно, преди да смените посоката на въртене.
5.
Светодиодна лампа
Светодиодната работна лампа може да свети преди включване на двигателя, ако натиснете ключа леко, което ще освети
работната зона за предварителна проверка, и ще остане да свети и по време на работа.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не гледайте директно в светлинния лъч. Не насочвайте никога лъча към което и да било лице или
предмет освен към работния детайл.

АКУМУЛАТОРНИ МАШИНИ

1.
Зареждане на акумулаторната батерия.
Акумулаторната батерия (1) трябва да се зареди преди първоначалната й употреба. Батерията ще придобие пълната си
мощност едва след няколко цикъла на зареждане и разреждане.
▪
Използвайте само предоставения адаптер (Зарядно устройство)(9), за да заредите комплекта на батерията.
▪
Зареждайте акумулаторната батерия, само когато околната температура е между 10 и 40 °C.
▪
Вкарайте щепсела на адаптера (9) в източник на променлив ток 220 - 230V / 50Hz.
▪
Батерията (1) при никакви обстоятелства не трябва да бъде разглобявана.
▪
Свържете зарядното устройство към гнездото за зареждане на батерията (1).
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РАБОТА

▪
▪

5.
Включване и изключване на машината
За да включите машината, натиснете спусъка (5).
За да изключите машината, отпуснете спусъка (5).

▪
▪

6.
Променлива скорост
Прилагането на по-голям натиск върху спусъка (превключвателя за включване и изключване) увеличава скоростта.
Прилагането на по-малък натиск върху спусъка (превключвателя за включване и изключване) намалява скоростта.

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА
Внимание! Преди да започнете каквато и да е работа по оборудването, извадете щепсела от контакта.

▪
Почистете щателно целия инструмент и принадлежностите му.
▪
Съхранявайте на недостъпни за деца места в стабилно и безопасно положение, на студено и сухо място, като
избягвайте съхранението при прекалено високи или ниски температури.
▪
Защитете го от излагане на директна слънчева светлина. Ако е възможно, съхранявайте го на тъмно, в куфар (7).
▪
Не го съхранявайте в полиетиленова торба, за да избегнете задържането на влага.

ОКОЛНА СРЕДА
За случаите когато машината се нуждае от смяна на части след продължителна употреба, същите да не се изхвърлят в
кофите за битови отпадъци, а да се изхвърлят по екологично съобразен начин. Електротехническите продукти за брак да не се
изхвърлят заедно в кофите за домакински отпадъци. Същите да се рециклират, ако има съоръжения за това. За повече
подробности по препоръките за рециклиране да се направи запитване до местните власти или до продавача.

АКУМУЛАТОР
Този продукт съдържа литиев йон. За да предпазите природните ресурси, моля рециклирайте или унищожавайте
батериите правилно. Местните, щатските и федералните закони могат да забранят изхвърлянето на литиево-йонни батерии в
обществени сметища. Обърнете се към съответните местни власти, за да получите информация за предлаганите възможности
за рециклиране и/или изхвърляне.

АКУМУЛАТОРНИ МАШИНИ

СЪХРАНЕНИЕ
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▪
Поддържайте вентилационните прорези на инструмента чисти, за да предотвратите прегряване на двигателя.
▪
Периодично почиствайте корпуса на инструмента с мека кърпа, за препоръчване след всяка употреба.
▪
Поддържайте вентилационните прорези чисти от прах и замърсявания.
▪
Ако замърсяванията не могат да бъдат отстранени, използвайте мека кърпа напоена със сапунена вода
Не използвайте никога разтворители като бензин, алкохол, амонячна вода и т.н. Тези разтворители могат да повредят
пластмасовите части.

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

АКУМУЛАТОРНИ МАШИНИ

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

