АНИ
ТА
ИИ
ИШ
СТЕ
ЗА
ИР
НО
ИТ
ША
АЛ
МУ
ФМ
ШЛ
НВИ
МНА
НИ
ААКЙУ

ИНСТРУКЦИЯ ЗА
ЕКСПЛОАТАЦИЯ

CIMEX CG18V125MM

Подходящ за работа с дискове с диаметър до 125
мм., той ви дава изключително удобство при работа без
необходимост от наличие на електрическо захранване.
Намира широко приложение в строително монтажните
дейности за рязане на метални профили, ламарина,
заглаждане на заваръчни шевове, арматура, и др.

Батерията е с капацитет 4.0 Ah / 18V Li-Ion,
осигуряваща дълъг период на работа с едно зареждане,
дори при големи натоварвания.
В задната част на корпуса има USB извод,
позволяващ батерията да се използва като пауър банк за
зареждане на мобилен телефон.

4 Ah

2

За постигане на максимални резултати при рязане
се препоръчва употребата му с дискове 125 х 1 или 125 х
1,5 мм.

ГОДИНИ

БАТЕРИЯ

18 V 125 мм.
ДИСК

ЗАХРАНВАНЕ

ГАРАНЦИЯ

1. БАТЕРИЯ
2. МОЩЕН (BLDC) БЕЗЧЕТКОВ ДВИГАТЕЛ
3. УДОБРА РЪКОХВАТКА
4. ЗАКЛЮЧВАЩ ЛОСТ НА ПРОТЕКТОРА
5. ПУСКОВ КЛЮЧ (СТАРТ/СТОП)

Пусковият ключ на е тип „защитен ключ“, който чрез
приплъзване и натиск се фиксира в работно положение и
се изключва с лек натиск в задната му част.

6. ЗАКЛЮЧВАЩ БУТОН НА ШПИНДЕЛА

Стандартно този акумулаторен ъглошлайф е
оборудван със система за плавен старт. Това не само
намалява отката при развъртане на диска, но и редуцира
стойностите на пусковия ток, което удължава живота на
батерията с едно зареждане.

9. ШЛИФОВЪЧЕН ДИСК (НЕ Е ВКЛЮЧЕН В
КОМПЛЕКТА)

Главата на ъглошлайфа е изработена от отливка от
алуминиево силициева сплав и на нея са разположени
вентилационни отвори, бутон за блокировка на шпиндела
при затягане на диска и отворите за допълнителната
ръкохватка.

7. ДОПЪЛНИТЕЛНА РЪКОХВАТКА
8. ПРОТЕКТОР

10. Б У Т О Н
ЗА
БАТЕРИЯТА

4
6

8 500 об./мин.

Батерия

18V/ 4000 mAh Li-Ion

Power bank функция

Да

Моторна спирачка

Да

Шпиндел

М14

Максимален диаметър на
диска

125 мм.

Максимална дебелина на
диска

6 мм.

9

7
8

5

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКА CG18V125MM
Обороти на празен ход

2

3
11

10

Препоръчителен размер на 125 х 1/1,5 мм.
диска

НА

11. ВЕНТИЛАЦИОННИ ОТВОРИ

Зъбната двойка (корона и пиньон) са изработени от
прецизно
закалена
стомана
Cr40
с
висока
износоустойчивост.
Шпиндела на ъглошлайфа е стандартно с резба М14 и
затягането на диска се извършва с включения в комплекта
ключ.

ОСВОБОЖДАВАНЕ
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Акумулаторният ъглошлайф CIMEX CG18V125MM е
професионален уред с безчетков (BRUSHLESS) двигател.

1

АКУМУЛАТОРНИ МАШИНИ

ПРИЛОЖЕНИЕ

АКУМУЛАТОРЕН
ЪГЛОШЛАЙФ
CG18V125MM

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.

СПЕЦИАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА
▪
Проверете дали максималната скорост, отбелязана върху шлифовъчния диск, отговаря на максималната скорост
(обороти) на механизирания инструмент. Скоростта на механизирания инструмент не трябва да надвишава стойността,
посочена върху шлифовъчния диск.
▪
Уверете се, че размерите на шлифовъчния диск отговарят на посочените в спецификацията на механизирания
инструмент.
▪
Уверете се, че шлифовъчният диск е поставен и затегнат правилно на механизирания инструмент. Не използвайте
преходни дискове или адаптери, с които шлифовъчният диск да бъде напасван към механизирания инструмент.
▪
Пазете и съхранявайте шлифовъчния диск, както е указано от производителя.
▪
Не използвайте механизирания инструмент за рязане на детайли с максимална дебелина, надвишаваща
максималната дълбочина на режещия диск.
▪
Не използвайте шлифовъчния диск за зачистване на повърхността.
▪
При монтиране на шлифовъчен диск върху резбата на вала трябва да се уверите, че резбата му е достатъчна.
Проверете дали валът е добре защитен и не допира до повърхността на шлифоване.
▪
Преди да започнете работа проверете шлифовъчния диск за повреди. Не използвайте напукани, разцепени или по
друг начин повредени шлифовъчни дискове.
▪
Преди да започнете работа оставете механизирания инструмент да поработи на празен ход в продължение на 30
секунди. Изключете я незабавно в случай на необичайни вибрации или поява на друг дефект. Внимателно проверете
механизирания инструмент и шлифовъчния диск, преди отново да го включите.
▪
Уверете се, че искрите не застрашават хора и не попадат върху силно запалителни
вещества.
▪
Уверете се, че обработваният детайл е добре подпрян или захванат. Дръжте ръцете си далече от повърхността,
която ще режете.
▪
Винаги носете защитни очила и наушници. Ако е необходимо или наложително, използвайте и друг вид защита,
като престилка или каска.

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.

▪
Уверете се, че поставените дискове и пробои са поставени в съответствие с указанията на производителя.
▪
Не забравяйте да поставяте подложни шайби, ако такива са доставени със съответния абразивен продукт и когато
това се налага.
▪
Ако с механизирания инструмент е доставен предпазител, никога не работете без него.
▪
При механизирани инструменти, които са предназначени за работа с дискове с отвор на резба, трябва да се
уверите, че резбата в диска е достатъчно дълга да поеме дължината на вала.
▪
Задължително трябва да поддържате вентилационните отвори чисти, когато
работите в запрашена среда.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗА АКУМУЛАТОРНИ БАТЕРИИ И ЗАРЯДНИ УСТРОЙСТВА

ЗАРЕЖДАНЕ, ПОСТАВЯНЕ И СВАЛЯНЕ НА АКУМУЛАТОРНАТА БАТЕРИЯ
1. Индикации при зареждане
Свържете зарядното устройство към контакта
▪
Постоянно зелено: готовност за зареждане
▪
Мигащо червено: зареждане
▪
Постоянно зелено: заредено
▪
Постоянно зелено и червено: повредена акумулаторна батерия или зарядно устройство
Проверявайте често включеното зарядното устройство и акумулаторната батерия. След приключване на зареждането
извадете зарядното устройство от контакта и акумулаторната батерия от зарядното устройство. Оставете акумулаторната
батерия да изстине, преди да я използвате. Съхранявайте зарядното устройство и акумулаторната батерия в затворено
помещение и извън обсега на деца.

АКУМУЛАТОРНИ МАШИНИ

▪
▪
▪
▪
състояние.
▪
Най-добре за литиево-йонните батерии е да ги разреждате и презареждате периодично (най-малко 4 пъти
годишно). Идеалното зареждане за дългосрочно съхранение на Вашата литиево-йонна батерия е 40% от капацитета.
▪
При изхвърляне на батериите спазвайте инструкциите посочени в раздела "Защита на околната среда".
▪
Не извършвайте свързване на късо. Ако бъде направено свързване между положителната (+) и отрицателната (-)
клема директно или при случаен контакт с метални предмети, батерията ще бъде свързана на късо и ще протече силен ток,
който ще причини генериране на топлина, която може да повреди корпуса или да причини пожар.
▪
Не загрявайте. Ако батериите се загреят до температури над 100 °C, уплътнението и изолационните сепаратори и
други полимерни съставки могат да бъдат повредени от изтичане на електролит и/или вътрешно свързване на късо, което води
до генериране на топлина, причиняващо повреда или пожар. В допълнение не хвърляйте батериите в огън, защото може да
възникне експлозия и/или интензивно изгаряне.
▪
При екстремни условия може да възникне теч от батерията. Ако забележите течност върху батерията, постъпете по
следния начин:
−
Внимателно избършете течността с кърпа. Избягвайте контакт с кожата.
−
В случай на контакт с кожата или очите следвайте долните инструкции:
А) Незабавно ги изплакнете с вода. Неутрализирайте с мека киселина като лимонов сок или оцет.
B) В случай на контакт с очите ги промийте с обилно количество чиста вода за най-малко 10 минути. Консултирайте
се с лекар.
2. Зарядни устройства
▪
Зарядното устройство е предназначено само за работа на закрито
▪
Ако кабелите са дефектни, заменете ги веднага.
▪
Не се опитвайте да зареждате непрезареждащи се батерии.
▪
Не излагайте на въздействието на вода.
▪
Не отваряйте зарядното устройство.
▪
Не пробивайте зарядното устройство.
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1. Батерии
Не се опитвайте да ги отваряте по никакъв повод.
Не съхранявайте на места, където температурата може да превиши 40 °C.
Зареждайте само при околни температури между 4 °C и 40 °C.
Съхранявайте своите батерии на сухо, хладно място (5 °C-20 °C). Не съхранявайте никога батериите в разредено

2. Поставяне / сваляне на акумулаторната батерия
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Преди да правите регулировки се уверете, че инструментът е изключен или свалете акумулаторната
батерия.
▪
Хванете инструмента с едната ръка и акумулаторната батерия (1) с другата.
▪
Поставяне на акумулаторната батерия: натиснете и плъзнете акумулаторната батерия в слота на устройството,
уверете се, че отключващата пластина от задната страна на батерията щраква на място и акумулаторната батерия е сигурно
закрепена преди започване на работа.
▪
Изваждане на акумулаторната батерия: Едновременно натиснете отключващата пластина и издърпайте
акумулаторната батерия.
3. Индикатор на зареждането
Акумулаторната батерия има индикатори на зареждането - може да проверите състоянието й, като натиснете бутона
върху нея. Преди да използвате инструмента, моля натиснете бутона, за да проверите дали акумулаторната батерия е
достатъчно заредена за нормална работа.
Трите светодиода показват нивото на зареждане на акумулаторната батерия:
▪
Светят трите светодиода: Акумулаторната батерия е напълно заредена
▪
Светят два светодиода: Акумулаторната батерия е заредена на 60%
▪
Свети един светодиод: Акумулаторната батерия е почти разредена

АКУМУЛАТОРНИ МАШИНИ

1. Монтиране на допълнителната ръкохватка
Предупреждение: Преди сглобяване и регулиране винаги изключвайте ъглошлайфа и издърпвайте акумулаторната батерия
от тялото на ъглошлайфа.
Допълнителната ръкохватка (7) може да бъде монтирана към ъглошлайфа в две различни положения: вляво и вдясно.
2. Монтиране на протектора
▪
Разхлабете скобата на протектора чрез издърпване на блокиращата ръкохватка на протектора (4) навън.
▪
Завъртете протектора, така че непокритата част на диска да е възможно най-далече от ръкохватката на основната
дръжка (3).
▪
Закрепете протектора, като избутате блокиращия лост навътре (протекторът не трябва да може да се движи).
ЗАБЕЛЕЖКА: Ако протекторът не може да бъде фиксиран здраво чрез заключващия лост (4), използвайте ключ, за да
затегнете шестоъгълната гайка. Протекторът (8) трябва да бъде поставен, за да предпази потребителя, ако дискът се разруши
по време на употреба.
3. Смяна на шлифовъчния диск
Внимавайте – току-що използваният диск може да бъде много горещ!
Предупреждение: Преди сглобяване и регулиране винаги издърпвайте акумулаторната батерия от тялото на
ъглошлайфа.
▪
Натиснете и задръжте блокиращия бутон на шпиндела (6), за да закрепите шпиндела.
▪
Завъртете изходния шпиндел, докато се заключи.
▪
Свалете външния фланец и опорния фланец като използвате предоставения двоен секторен ключ.
▪
Поставете желания диск (9) върху шпиндела и върнете външния и опорния фланец на място. Освободете
блокировката на шпиндела.
Важно! Винаги натискайте заключалката на вала, само когато двигателят и шлифовъчният вал са неподвижниl
Дръжте заключалката на вала натисната, докато сменяте диска! Включете ъглошлайфа с ключа за ВКЛ./ИЗКЛ. (5) и го оставете да
работи 30 секунди, за да проверите дали работи правилно и дали няма необичайни вибрации. Спрете ъглошлайфа незабавно,
ако възникнат силни вибрации и потърсете причината.
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СГЛОБЯВАНЕ

РАБОТА
1. Включване / Изключване
Преди да задействате спусъка на превключвателя СТАРТ/СТОП, проверете дали шлифовъчният диск е монтиран правилно
и дали се върти гладко, както и дали външният фланец е добре затегнат.
▪
Съединете акумулаторната батерия с тялото на ъглошлайфа.
1.1. Включване
Включете ъглошлайфа като натиснете задната позиция на бутона СТАРТ/СТОП (5), натиснете го напред, и го заключете в
позиция “ON” (ВКЛ.).
1.2. Изключване
Натиснете задната позиция на бутона СТАРТ/СТОП (5), при което той се връща автоматично в позиция “OFF” (ИЗКЛ.) и
инструментът се изключва. Не се отдалечавайте от ъглошлайфа, докато той не спре да се върти.
ШЛАЙФАНЕ
Хванете основната (3) и спомагателната ръкохватка (7) и включете инструмента. Избягвайте да блокирате
вентилационните отвори (11) с ръката си, тъй като това може да предизвика прегряване на уреда. Оставете диска да достигне
пълната си скорост. Обработете работния детайл с ъглошлайфа. Максимален ефект се постига, когато държите ъглошлайфа под
ъгъл 15-30°по отношение на работния детайл. Придвижвайте ъглошлайфа внимателно по дължината на детайла. Дайте му
време да изпълни действието си. Рядко се налага да притискате здраво диска към обработваната повърхност. По време на
работа е възможно да се получат искри в двигателното отделение. Това е нормално и не означава, че ъглошлайфът е дефектен.
След употреба изключете ъглошлайфа.

СЪХРАНЕНИЕ
▪
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.
▪
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

▪
Вентилационните отвори на уреда трябва да са чисти, за да се предотврати прегряването на двигателя.
▪
Редовно почиствайте корпуса на машината с мек парцал, по възможност след всяка употреба.
▪
На вентилационните отвори не трябва да има прах и мръсотия.
▪
Ако мръсотията не пада, използвайте мек парцал, намокрен със сапунена вода.
ЗАБЕЛЕЖКА: Не използвайте разтворители, като бензин, нафта, спирт, разтвор на амоняк и т.н. Тези разтворители могат
да повредят пластмасовите части.
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ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

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

