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Оригинално "Ръководство за рабо-
та"

Указаните изображения се намират в мно-
гоезичното Ръководство по обслужването.

Показаните или описани принадлежности
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1 Технически данни

Dia-Разделителна система DSC-AG 230

2 Символ

3 Елементи на уреда

4 Използуване по предназначе-
нието

Разделителната система Dia, състояща се от ъг-
лошлайф и приспособление за аспирация, е
предназначена за правене на канали и разделя-
не от бетон или каменни материали без вода. 

Приспособлението за аспирация не е приложимо
с ъглошлайфове с повдигащ елемент (инстру-
менти с означение AB). При това има опасност
водещата шина да бъде срязана, също така и по-
зицията на показателя на разреза не отговаря. 

При употреба не по предназначение вина
носи използващия. 

5 Правила за техниката на безо-
пасност

5.1 Общи инструкции за безопасност

Предупреждение! Прочетете всички ука-
зания и препоръки за безопасност. Не-

спазването на предупредителните указания и
упътвания може да стане причина за електри-
чески удар, пожар и/или тежки наранявания.

Съхранявайте всички указания за безопасна
работа и инструкции, за да може в бъдеща при
нужда да се консултирате с тях.

Използваният в инструкциите за безопасност
термин „електрически инструмент“ се отнася
както за електрически инструменти (с мрежов
кабел), така и за електрически инструменти зад-
вижвани с акумулаторна батерия (без мрежов ка-
бел).

1 БЕЗОПАСНОСТ НА РАБОТНОТО МЯСТО

a. - Поддържайте Вашата работна зона чиста и
подредена. Неподредена и неосветена работ-
на зона може да предизвика злополуки.

b. Не работете с инструмента в работна среда с
опасност от експлозия, в която се намират за-

Приспособление за аспира-
ция

DCC-AG 230

Прикачане на приставка-Ø 230 мм

Дебелина на диска

с шина макс. 3 мм

без шина макс. 6,5 мм

Дълбочина на разделяне 59 мм

Дълбочина на разделяне без 
водеща шина

63 мм

Прахоизсмуквателен маркуч-Ø 27/36 мм

Тегло 3,2 кг

Ъглошлайф AG 230-26 R

Напрежение на мрежата 220-240В ~

Честота на мрежата 50/60Хц

Консумирана мощност 2600 ват

Обороти (празен ход) 6600 мин-1

Скорост на придвижване 80 м/с

Резба на шлифовъчен шпи-
денл

М 14

Ограничение на задвижващия 
ток

o

Тегло 5,9 кг

Клас на защита /II

Двойна изолация

Предупреждение за обща опасност

Предупреждение за опасност от токов 
удар

Прочетете ръководството/указанията!

Носете защитни очила!

Носете защитни слушалки!

Да не се изхвърля като битов отпадък.

[1-1] Бутон за заключване

[1-2] Приспособление за аспирация

[1-3] Кабел за включване в мрежата

[1-4] Ъглошлайф

[1-5] Резба за допълнителна ръкохватка

[1-6] Застопоряване на шпиндела

[1-7] Колелца

[1-8] Винтче за настройка на  луфта 

[1-9] Водене по шина

[1-10] Корпус на задвижващия механизъм

[1-11] Аспирационен щуцер

[1-12] Указател на рязането

[1-13] Допълнителна ръкохватка
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палими течности, газове или прахове. Елек-
трическите инструменти произвеждат искри,
които могат да възпламенят праха или изпаре-
нията.

c. По време на работа с електрическия инстру-
мент внимавайте наблизо да няма деца и дру-
ги лица. При отклоняване на вниманието Вие
можете да изгубите контрол над машината.

2 ЕЛЕКТРИЧЕСКА БЕЗОПАСНОСТ

a. Щепселът на инструмента трябва да пасва в
контакта. Щепселът не бива да бъде проме-
нян по никакъв начин. Не използвайте адап-
тери за контакти заедно с заземени
инструменти. Непроменените щепсели и пас-
ващите контакти намаляват риска от токов
удар.

b. Избягвайте контакти на тялото Ви със заземе-
ни повърхности, като например тръби, радиа-
тори, печки и хладилници. Съществува
повишен риск от токов удар, ако тялото ви е за-
земено.

c. Не излагайте уреда на дъжд или влага. Про-
никването на вода в електрическия уред увели-
чава риска от електрически удар.

d. Не използвайте кабела за други цели, напри-
мер за носене на уреда, за окачване или за да
издърпате щепсела от контакт. Дръжте кабе-
ла далеч от горещина, масло, остри ръбове
или движещи се части на инструмента. По-
вреден или заплетен  кабел увеличава риска от
токов удар.

e. Ако използвате електрическия инструмент на
открито, използвайте само удължителни ка-
бели, които са пригодени за работа на откри-
то. При използване на подходящ за работа на
открито удължителен кабел се намалява риска
от електрически удар.

f. Ако няма възможност да се избегне работата
с електрическия инструмент във влажна
околна среда, използвайте автоматичен пре-
късвач при повреда или изтичане на ток. Из-
ползването на един автоматичен прекъсвач
при повреда или изтичане на ток намалява ри-
ска от електрически удар.

3 БЕЗОПАСНОСТ НА ПОЛЗВАТЕЛЯ И ОКОЛНИТЕ

a. Бъдете внимателни, внимавайте какво пра-
вите и подхождайте разумно към работата с
електрически инструмент. Не използвайте
инструмента ако сте уморен или под въз-
действието на наркотични вещества, алкохол
или медикаменти.Един момент на невнимание
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при работа с уреда може да причини сериозни 
наранявания.

b. Носете лични защитни средства и винаги за-
щитни очила. Носенето на лични защитни
средства, като противопрахова маска, неплъз-
гащи се предпазни обувки, защитен шлем или
средства за предпазване на слуха, в зависи-
мост от вида и приложението на електрическия
инструмент, намалява риска от наранявания.

c. Избягвайте неволно пускане в действие. Пре-
ди да поставите щепсела в контакта провере-
те дали прекъсвачът се намира в положение
“ИЗК”,. Ако при носене на уреда пръстът Ви се
намира на прекъсвача или уредът е включен
при присъединяване към електроснабдяване-
то, това може да доведе до злополуки.

d. Преди включване на уреда свалете от него
инструментите за регулиране или гаечния
ключ. Един инструмент или гаечен ключ, който
се намира във въртяща се част на уреда, може
да причини наранявания.

e. Не се надценявайте. Постарайте се да стоите
стабилно и по всяко време да сте в равнове-
сие.По този начин в неочаквани ситуации мо-
жете по-добре да контролирате уреда.

f. Носете подходящо облекло. Не носете широ-
ко облекло или бижута. Пазете косата и об-
леклото си по-далече от подвижните
части.Широко облекло, бижута или дълги коси
могат да  бъдат захванати от подвижните части.

g. Ако могат да бъдат монтирани прахоулавящи
и прахосъбиращи устройства, проверете дали
те са присъединени и дали се използват пра-
вилно. Използването на такива устройства на-
малява опасностите от праха.

4 ГРИЖЛИВО БОРАВЕНЕ И РАБОТА С ЕЛЕКТРИ-
ЧЕСКИ ИНСТРУМЕНТИ

a. Не претоварвайте уреда. Използвайте подхо-
дящия електрически инструмент за вашата
работа. С подходящ електрически инструмент
Вие ще работите по-добре и по-сигурно в ука-
зания мощностен диапазон.

b. Не работете с електрически инструмент с де-
фектен прекъсвач.Електрически инструмент,
който не може да бъде включен или изключен,
е опасен и трябва да бъде ремонтиран.

c. Извадете щепсела от контакта преди да пред-
приемете настройки на инструмента, сменяте
принадлежности или оставяте инструмента
настрана. Тези препоръки за безопасност пре-
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дотвратяват неволното стартиране на инстру-

мента. 

d. Съхранявайте електрическите инструменти,
които не използвате в момента извън обсега
на деца. Не позволявайте уреда да бъде из-
ползван от лица, които не са запознати с него
или не са прочели тези указания.Електриче-
ските инструменти са опасни, когато се използ-
ват от неопитни лица.

e. Поддържайте грижливо уреда. Проверявайте
дали движещите се части на инструмента се
движат свободно и не заяждат, дали няма
счупени или повредени части, които да пре-
чат на нормалното функциониране на инстру-
мента. Преди работа с уреда ремонтирайте
повредените части.Много злополуки се причи-
няват от лошо поддържани електрически ин-
струменти.

f. Поддържайте режещите инструменти остри и
чисти. Грижливо поддържани режещи инстру-
менти с остри режещи ръбове се заклещват по-
малко и вървят по-леко.

g. Използвайте електрическия инструмент,
принадлежностите и т.н според тези указания
и така както е указано за този специален вид
инструмент. При това имайте предвид усло-
вията и вида на работа.Използването на елек-
трическите инструменти за други
непредвидени приложения може да причини
възникване на опасни ситуации.

5 СЕРВИЗ

a. Уредът трябва да бъде ремонтиран само от
квалифициран и специализиран персонал,
като при това трябва да бъдат използвани
само оригинални резервни части.По такъв на-
чин се осигурява безопасна работа с уреда.

5.2 Указания за безопасност за всички 
приложения 

Общи инструкции за безопасност при шлифова-
не, разделящо шлифоване и шлифоване с теле-
на четка:

a. Този електрически инструмент е предназна-
чен за използване като шлайф, шлайфмаши-
на с шкурка, шлайфмашина за рязане и
шлайфмашина с телена четка. Съблюдавайте
всички указания за безопасност, препоръки,
изображения и технически характеристики,
които получавате заедно с инструмента. Не-
спазването на предупредителните указания и
упътвания може да стане причина за токов
удар, пожар и/или тежки наранявания.

b. Този електрически инструмент не е подходящ
за полиране. Приложения, за които електри-

ческият инструмент не е пригоден, могат да бъ-
дат опасни и да причинят наранявания.

c. Не използвайте принадлежности, които не са
предвидени и препоръчани от производителя
специално за конкретния електрически ин-
струмент. Фактът, че можете да закрепите
принадлежност за Вашия електрически ин-
струмент, не гарантира сигурна употреба.

d. Допустимите обороти на използваните прис-
тавки трябва да са минимум толкова високи,
колкото са означените върху електрическия
инструмент максимални обороти. Принад-
лежности, които се въртят по-бързо от допус-
тимото, могат да се счупят и да се разхвърчат.

e. Външният диаметър и дебелина на използва-
ните приставки трябва да отговарят на пред-
писанията на Вашия електрически
инструмент. Грешно употребени приставки
могат да не бъдат достатъчно обезопасени и
контролирани.

f. Пристваки с резба трябва да пасват точно на
резбата на шлифовъчния шпиндел.При прис-
тавки, които се монтират чрез фланец,  диа-
метърът на отвора на приставката трябва да
пасва на диаметъра на прикачане на флане-
ца.Приставки, които не са закрепени правилно
към електрическия инструмент се въртят не-
равномерно, вибрират много силно и могат до
доведат до загуба на контрол над инструмента.

g. Не използвайте повредени приставки. Преди
всяка употреба проверявайте използваната
приставка като шлифовъчните дискове за от-
цепване и пукнатини, работните плотове за
пукнатини и силно износване, телените четки
за разхлабени или счупени телчета. Ако елек-
трическият инструмент или приставката пад-
не на земята, проверете дали не са повредени
и при нужда използвайте здрава приставка.
След като сте проверили и поставили прис-
тавката, Вие и намиращите се наблизо хора
застанете извън обсега на въртящата се прис-
тавка и я оставете да работи на пълни обороти
за една минута. Повредени приставки най-
често се чупят именно в това тестово време.

h. Носете лични защитни средства. В зависи-
мост от работата използвайте цялостна защи-
та на лицето, защита на очите или защитни
очила. Доколкото е подходящо носете маска
за прахова защита, защитни слушалки, за-
щитни ръкавици или специални престилки,
които да държат малките частици от шлифо-
вания материал далеч от Вас. Очите трябва да
бъдат защитени от разлетелите се чужди тела,
които се появяват при различни употреби.
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Маските за прахова и дихателна защита тряб-
ва да филтрират праха, появил се при работа.
Ако сте изложени на продължителен силен
шум, това може да доведе до загуба на слуха.

i. Дръжте другите хора на безопасно разстоя-
ние от работното си място. Всеки, който се
доближи, трябва да носи лични защитни
средства.  Отломки от обработваемия детайл
или счупени инструменти могат да хвръкнат и
да причинят наранявания дори и извън ди-
ректния обсег на работното място.

j. Дръжте електрическия инструмент само за
изолираните ръкохватки, когато извършвате
дейности, при които елетрическият инстру-
мент може да попадне на скрита ел. инстала-
ция или да срещне собствения си мрежов
кабел. Контактът с проводници на високо на-
прежение може да пренесе напрежението вър-
ху металните части на инструмента и да доведе
до токов удар.

k. Дръжте мрежовия кабел далеч от въртящи се
приставки.  Ако загубите контрол над инстру-
мента мрежовият кабел може да бъде отрязан
или ръката ви да попадне във въртящата се
приставка.

l. Никога не оставяйте електрическия инстру-
мент преди той да е спрял напълно.  Въртяща-
та се приставка може да попадне в контакт с
повърхността, върху която я оставяте, и така да
загубите контрол върху инструмента.

m.Никога не оставяйте електрическия инстру-
мент да работи докато го носите. При случаен
контакт дрехите Ви могат да бъдат захванати
от въртящата се приставка и тя може да Ви на-
рани.

n. Почиствайте редовно вентилационните отво-
ри на Вашия електрически инструмент.  Мо-
торният нагнетателен вентилатор изтегля прах
в корпуса , а едно голямо струпване на прах от
метали може да предизвика електрически
опасности.

o. Не използвайте електрическия инструмент в
близост до запалими материали.  Искрите мо-
гат да възпламенят тези материали.

p. Не използвайте приставки, които изискват
течни охлаждащи средства. Използването на
вода или други течни охлаждащи средства
може да доведе до токов удар.

Други указания за безопасност за всички при-
ложения 

Откат и съответните указания за безопасност:

Откатът е внезапна реакция, дължаща се на бло-
кирана или заяждаща приставка, като шлифовъ-
чен диск, работен плот, телена четка и т.н. Заяж-
дането или блокирането води до внезапно преус-
тановяване на въртенето на приставката.  По
този начин електрическият инструмент отскача
неконтролируемо в посока обратна на въртенето
на приставката към мястото на блокаж. 

В случай на закачане или блокиране на шлифо-
въчен диск в детайла, ръбът на диска, който е по-
тънал в детайла може да се отчупи или да
предизвика откат. Шлифовъчният диск се засил-
ва в посока на ползвателя или встрани от него,
взависимост от посоката на въртене на диска при
мястото на блокаж. При това шлифовъчният диск
също може да се счупи. 

Откатът е следствие от неправилна употреба на
елетрическия инструмент. Той може да бъде пре-
дотвратен при следване на подходящите пред-
пазни мерки. 

a. Дръжте здраво електрическия инструмент и
поставете тялото и ръцете си в такава пози-
ция, в която да можете да противодействате
на силите на отката. Използвайте винаги до-
пълнителната ръкохватка, ако е налична, за
да имате по-голям контрол върху силите на
отката и време за реакция при работа с голя-
мо натоварване.  Ползвателят може да контро-
лира силите на откат чрез спазване на
правилните предпазни мерки.

b. Никога не поставяйте ръката си в близост до
въртящите се приставки.  Приставката може
да премине през ръката ви при откат.

c. Избягвайте с тяло си пространството, в което
електрическият инструмент би се придвижил
при откат.  Откатът насочва електрическия ин-
струмент в посока обратна на въртенето на
шлифовъчния диск спрямо мястото на блокаж.

d. Работете особено внимателно при ъгли, остри
ръбове и т.н. Предотвратявайте закачането и
отскачането на електрическия инструмент.
Въртящата се приставка има склонността да
закача при ъгли ,остри ръбове и отскачане.
Това предизвиква загуба на контрол или откат.

e. Не използвайте верични или назъбени реже-
щи дискове. Такива приставки често предиз-
викват откат или загуба на контрол върху
електрическия инструмент.
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Допълнителни указания за безопасност при
шлифоване и разделително шлифоване 

Специални указания за безопасност при шли-
фоване и рязане с диамантен диск:

a. Използвайте само предназначените за вашия
инструмент шлифовъчни тела и предназначе-
ния за тези тела защитен капак.  Шлифовъчни
тела ,които не са предназначени за електриче-
ския инструмент не могат да бъдат достатъчно
покрити и не са безопасни.

b. Шлифовъчните дискове трябва да бъдат мон-
тирани така, че шлифовъщата им повърхност
да не излиза извън ръба на защитния капак.
Едно неправилно монтиране на шлифовъчния
диск, което излиза извън ръба на защитния ка-
пак, не може да бъде достатъчно обезопасено.

c. Защитният капак трябва да бъде поставен си-
гурно на електрическия инструмент и да бъде
регулиран така, че минимална част от шлифо-
въчното тяло се подава открито към ползва-
теля. Защитният капак помага в
предпазването на ползвателя от отчупени час-
ти, случаен контакт с шлифовъчното тяло както
и от искри, които могат да запалят неговите
дрехи.

d. Шлифовъчните тела трябва да бъдат използ-
вани само за препоръчаните приложения На-
пример: Никога не шлифовайте със
страничната повърхност на режещ диск.Ре-
жещите дискове са предназначени за отнема-
не на материал с ръба на диска. Странично
упражнение на сила върху тези тела може да ги
счупи.

e. Винаги използвайте неповредени затегател-
ни фланци с правилната големина и форма за
избрания от Вас шлифовъчен диск.  Подходя-
щите фланци придържат шлифовъчния диск и
намаляват опасността от счупване на диска.
Фланците за режещи дискове могат да се раз-
личават от фланците за други шлифовъчни ди-
скове.

f. Не използвайте изхабени шлифовъчни ди-
скове от по-големи електрически инструмен-
ти.  Шлифовъчните дискове от по-големи
електрически инструменти не са предназначе-
ни за високите обороти на малките ел. инстру-
менти и могат да се счупят.

Допълнителни указания за безопасност при
разделително шлифоване

Други специални указания за безопасност при
разделително шлифоване:

a. Предотвратявайте блокирането на разделя-
щия диск и твърде големия натиск. Не праве-

те прекалено дълбоки разрези.  Претоварване
на разделящия диск повишава склоносттта
към закачане и блокиране и по този начин ве-
роятността за откат или счупване на шлифо-
въчното тяло. 

b. Избягвайте пространството пред и зад въртя-
щият се разделящ диск.Когато отдалечавате
разделящия диск от работния детайл, в случай
на откат може електрическият инструмент да
се засили към вас с въртящия се диск.

c. В случай на прищипване на разделящия диск
или преустановяване на работа, изключете
инструмента и го задръжте неподвижен, до-
като дискът не спре да се върти. Никога не се
опитвайте на извадите от разреза все още
въртящ се разделящ диск, тъй като това може
да доведе до откат.  Установете и отстранете
причината за закачането.

d. Не включвайте отново електрическия инстру-
мент докато той се намира в работния детайл.
Оставете разделящия диск първо да достигне
пълните си обороти, преди да продължите
внимателно с рязането. В противен случай
дискът може да се заклещи, да отскочи от де-
тайла и да предизвика откат.

e. Подпирайте плочи и големи работни детайли,
за да намалите риска от откат поради при-
щипване на разделящия диск. Големите де-
тайли могат да се огънат под собственото си
тегло. Работният детайл трябва да бъде под-
прян от двете страни на диска, при това както в
близост до разреза така и в краищата.

f. Бъдете особено внимателни при прорези в
стени и други невидими пространства.  Потъ-
ващият разделящ диск може да предизвика
откат при разрез в газовата или водната инста-
лация, електрически проводници или други
обекти.

Допълнителни указания за безопасност при ра-
бота с телени четки 

Специални указания за безопасност при работа
с телени четки:

a. Вземете впредвид, че телените четки губят
телчета и при обичайната си работа. Не пре-
товарвайте телчетата чрез прекомерен на-
тиск.  Отхвръкнали парченца тел могат много
лесно да проникнат през тънки дрехи и/или ко-
жата. 

b. Ако се препоръчва употребата на защитен ка-
пак, уверете се, че капака и теленета четка не
могат да се допират. Плоските и чашковидни-
те четки могат да увеличат своя диаметър по-
ради натиска и центробежните сили.
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Допълнителни указания за безопасност

– Съхранението на шлифовъчните дискове и бо-
равенето с тях трябва да става по указанията
на производителя.

– Уверете се, че еластичните подложки на шли-
фовъчните приставки са монтирани, когато те
са доставени заедно с приставките и тяхната
употреба е необходима.

– Не използвайте редуциращи втулки и адапте-
ри за напасване на шлифовъчни дискове с по-
голям среден отвор.

– В случай на употреба на електрически инстру-
менти предназначени за използване с шлифо-
въчни дискове с вътрешна резба, уверете се че
резбата в диска е с достатъчна дължина спря-
мо дължината на шпиндела.

– Електрическият инаструмент не е пригоден за
работа във влажна и мокра среда, при дъжд,
мъгла ,сняг и в експлозивна среда.

– Редовно проверявайте щепсела и кабела, за
да предотвратите излагането на опасност. При
установяване на повреда ги предайте за ре-
монт единствено в оторизиран сервиз.

– На открито използвайте само разрешените за
това удължителни кабели и кабелни съедини-
тели.

– Не носете електрическия инструмент за кабе-
ла.

– Включвайте щепсела на мрежовия кабел само
тогава в контакта, когато електрическият ин-
струмент е изключен.

– Винаги вадете щепсела от контакта, преди да
сменяте шлифовъчния диск или да работите по
електрическия инструмент.

– Материали съдържащи азбест трябва да бъдат
обработвани само от компетентни специали-
сти. Съблюдавайте валидните във Вашата
страна разпоредби за безопасност.

– Допирайте електрическия инструмент само
във включен (въртящ се) режим към матери-
ала.

– От съображения за сигурност работният детайл
трябва да бъде застопорен в менгеме или дру-
го затегателно устройство.Застопореният де-
тайл прави възможно обслужване на
електрическия инструмент с две ръце.

– Не използвайте разделящи дискове за шлифо-
ване/рендосване.

– Разделящото шлифоване/рязане на камък или
зидария е разрешено само с употребата на во-
деща подложка.

– Не работете върху стълби.

– Работата с електрическия инструмент не се
позволява на лица под 16 години.

– Не използвайте бързозатегателни гайки за за-
стопоряване на режещия диск.

– Внимавайте за посоката, оказана със стрелка
върку етикета и/или върху диамантената прис-
тавка, да съвпада с посоката на въртене на
електрическия инструмент.

– Фланеца и затегателната гайка трябва да са
здраво завити.

– Използвайте подходящите приставки според
обработвания материал - виж информацията
върху диамантения диск и опаковката.

– Предотвратявайте повреди върху диамантени-
те приставки, без значение дали причинени от
силен натиск, удар или горещина.

– Водете диамантения диск вертикално в разре-
за.

– Работете винаги с махално разделящо движе-
ние, за да може дискът да се охлажда и да се
предотврати претоварване.

– Вмъквайте паузи за охлаждане на диаманте-
ната приставка след серия разделящи разрези
или интензивно разделяне, за да предотврати-
те прегряване на приставката.

– Не използвайте диамантените разделящи ди-
скове за шлифоване. Не упражнявайте страни-
чен натиск върху диамантените разделящи
дискове.

– Диамантените приставки се самонаточват. На-
малена резултатност на разделяне и заоблени
нажежени ръбове говорят за затъпена диаман-
тена приставка. Чрез къси разрези в абрази-
вен материал (варовик, асфалт или газов
бетон) приставката може да бъде наточена.
Спорадичните искри са типични при разделя-
не на камък, те не са критични.

6 Стойности на емисиите
Измерените според EN 60745 стойности обикно-
вено възлизат на:

Ниво на звука LPA = 91 dB(A)

Върхова мощност на шума LWA = 102 dB(A)

Коефициент на несигурност K = 3 dB

ВНИМАНИЕ

Възникващ при работа шум

Увреждане на слуха

 Използвайте средства за защита на слуха!
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Стойността на вибрациите ah(векторна сума в три
посоки) и коефициентът на несигурност K се оп-
ределят по EN 60745:

Дадените емисии (вибрация, шум) 

– служат за сравняване на инструменти,

– подходящи са за установяване на вибрацион-
ното и шумово натоварване при работа,

– отговарят на основните приложения на елек-
трическия инструмент.

Повишаване е възможно при други приложения
на инструмента или не достатъчната му поддръж-
ка. Съблюдавайте работния режим на инстру-
мента! 

7 Монтаж на защитните елементи

Използвайте винаги допълнителната ръко-
хватка   за да си подсигурите сигурна и не-

изморителна работа.

7.1 Допълнителна ръкохватка

С помощта на специалната конструкция
„VIBRASTOP“ на допълнителната ръкохватка [1-
13] вибрациите биват намалени. Допълнителна-
та ръкохватка може да бъде завита от ляво или от
дясно на корпуса на задвижващия механизъм.

7.2 Въртяща се основна дръжка

По-доброто боравене с инструмента се постига
благодарение на завъртането на основната
дръжка с 90° на ляво или на дясно. Натиснете
предпазителя на дръжката [2-5] и я завъртете в
желаната работна позиция до фиксиране на
предпазителя. 

7.3 Приспособление за аспирация

Монтаж

 Поставете ъглошлайфа на ръба на маса с
шпиндела нагоре и основната дръжка на ля-
во. 

 Приспособлението за аспирация трябва да
бъде фиксирано в горна позиция и да бъде
поставено с затегателната скоба върху зате-
гателното гърло на ъглошлайфа.

 Водещите шипове трябва да се вкарат в кана-
лите на затегателното гърло на ъглошлайфа
изобр. [3].

 Завъртете ъглошлайфа по посока на часовни-
ковата стрелка в подходяща позиция за рабо-
та – вижте изобр. [4], настройте закриващият
елемент на максимална дълбочина на разде-
ляне и го застопорете.

 Затегнете здраво скобата [5-2]с винта [5-1] -
изобр. [5]. При затягане внимавайте за равна
фуга между скобата и капака на лагера, така
се постига  правилната перпендикулярна по-
зиция на капака на лагера на ъглошлайфа в
затегателната скоба.

 Проверка на правилното позициониране -
виж изобр. [5 a].

Демонтаж

 Преди демонтажа на приспособлението за ас-
пирация, разделителният диск трябва да
бъде демонтиран.

 Нагласете закриващия елемент на максимал-
на дълбочина на разделяне и го поставете с
диска надолу.

 Отвийте винта [5-1] на скобата [5-2].

 Преместете закриващия елемент в горна по-
зиция.

 Завъртете закриващия елемент заедно с во-
дещия шип [5-3]в канала на затегателното
гърло.

 Свалете закриващия елемент от затегателно-
то гърло на ъглошлайфа.

7.4 Прахоизсмукване

За да осигурите функционално прахоизсмукване,
прикачете прахосмукачка Festool от класовете M
или H към прахоизсмуквателната муфа [1-11].

Препоръка: Работете винаги с прикачено прахо-
изсмукване. Използайте единствено пра-
хосмукачки с антистатично изпълнение за да
предотвратите статичното електричество. 

Стойност на излъчваните
вибрации (3 оси)

ah= 4,5 м/с2

K = 1,5 м/с²

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от нараняване, токов удар

 Преди всяка работа върху инструмента винаги
изключвайте щепсела от контакта!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност за здравето поради прахове

 Никога не работете без прахоизсмукване.

 Винаги съблюдавайте националните разпо-
редби.
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За повишаване резултатността на прахоизсмук-
ването приспособлението за аспирация е сна-
бдено със сменяемо капаче [6-1] . Ако сменяемо-
то капаче се изхаби и не изпълнява правилно
функцията си, то трябва да бъде сменено - виж
изобр. [6].

8 Диамантени разделящи дискове
8.1 Затягане

– Не бива да се използват разделящи дискове от
съединителни материали!

– Използвайте единствено шлифовъчни тела,
чиито допустими обороти са поне толкова ви-
соки, колкото най-високите обороти на свобо-
ден ход на инструмента.

– Допустимата скорост на придвижване на ди-
сковете трябва да възлиза на 80 м/с .

– Оставете новите разделящи дискове да се вър-
тят една минута без натоварване за проба.

– Вибриращи дискове не бива да бъдат използ-
вани.

– Пазете дисковете от удари и мазнина.

– Когато шлифовъчните/разделящите дискове
са изхабени до маркировката на защитния ка-
пак (виж стрелката), се препоръчва те да бъдат
заменени с нови . По този начин се запазва оп-
тималната резултатност при шлифоване и раз-
деляне на инструмента ( скорост на прогрес
при шлифоване и разделяне).

 Натиснете предпазителя [1-1] и наклонете
закриващия елемент.

 Отпуснете предпазителя[1-1] и оставете за-
криващият елемент да бъде фиксиран след
достигане на настроената дълбочина.

 Отворете закриващия елемент на диска след
отключване на фикциращия щифт [2-6] до
ограничителя.

 Почистете фланеца [7-4] и затегателната гай-
ка [7-2], както и режещата повърхност на раз-
делящия диск [7-3].

 Поставете фланеца [7-4] с петата върху
шпиндела на ъглошлайфа.

 Поставете диска [7-3] , внимавайте за указа-
ната посока на въртене (стрелка на диска×
стрелка на инструмента). Петата на фланеца
трябва да пасва точно в отвора на диска.

 Завийте затегателната гайка [7-2] с петата
навън от диска, натиснете закрепващия меха-
низъм на шпиндела и го затегнете здраво с
ключа [7-1].

 Затворете закриващия елемент.

 Преди включване проверете дали разделя-
щият диск се движи свободно.

8.2 Система за водене

За прецизни разрези използвайте водеща шина
[8-1]. Страничният луфт на водача на закрива-
щия елемент може да бъде регулиран от винтче-
то за настройка на  луфта [1-8].

Водещи шини

От долната страна на водещата шина са закрепе-
ни ивици против хлъзгане, които осигуряват си-
гурния стоеж и предпазват материала от драско-
тини. Шината може да бъде застопорена и с вин-
тови стяги FSZ 300 [8-2], които се завиват в
пригодените водещи канали виж изобр. [8]. По
този начин сигурният стоеж е гарантиран и при
неравни повърхности. 

Съединителна планка

Взависимост от приложението и размера на ра-
ботните детайли могат да бъдат свързани някол-
ко водещи шини със сединителни планки [8-3]
изобр. [8]. За стабилно свързване на няколко во-
дещи шини планките се закрепват в винтове в
съответните отвори. 

ВНИМАНИЕ

Не използвайте бързозатегателни гайки за за-
тягане!

ВНИМАНИЕ

Използвайте само препоръчаните от произво-
дителя разделящи дискове и фланци, които са
включени в съдържанието на поръчката на
шлайфмашината и закриващия елемент. 

ВНИМАНИЕ

Използвайте само дискове с дебелина до 3 мм! 

ВНИМАНИЕ

Водещите шини са снабдени с защита срещу
зачепване, която се срязва преди първата упо-
треба. 
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9 Пускане в действие

Поставете подвижния охраничител на дълбочи-
ната на разделяне [2-8] на скалата [2-7] (горният
ръб на ограничителя) на желаната дълбочина на
разделяне, като отпуснете винтчето на ограничи-
теля [2-9] и отново го завиете. Скалата за дълбо-
чината на разделяне важи без водеща шина и
служи само за ориентир. Действителната дълбо-
чина на разделяне се влияе например от произ-
водствените  отклонения и износването на диа-
мантения диск.  При нужда от прецизна дълбочи-
на на разреза трябва да се направи пробен
разрез и да се измери дълбочината. 

9.1 Вкл./изключване

Включване

 Натиснете лостчето на бутона за фиксация [2-
4] . Така бутонът за вкл./изкл.[2-3] бива осво-
боден.

 Натиснете едновременно бутона за вкл./изкл.
[2-3] .

 Непрекъснат режим: При едновременно пре-
местване напред на бутона за фиксация [2-4],
бутонът за вкл./изкл. се застопорява.

Електрическият инструмент работи.

Придвижете го към материала, едва когато са
достигнати работните обороти. 

Изключване

 Повдигнете елекрическия инструмент от об-
работвания материал.

 Отпуснете бутона за включване/изключване.
[2-3]

 При непрекъснат режим: Натиснете бутона
за вкл./изкл. [2-3] за кратко.

9.2 Непрекъснат режим

Натиснете лостчето на предпазителя [2-4]. По
този начин лостчето на бутона за вкл./изкл.[2-3]
се освобождава. Натиснете едновременно лост-
чето на бутона за вкл./изкл. [2-3] до ограничите-
ля и натиснете лостчето на предпазителя [2-4]
напред. За изключване натиснете кратко бутона
за включване/изключване [2-3].

9.3 Регулираща електроника

Повишете продуктивността, работния живот на
шлайфмашината, работния комфорт, качеството
и сигурността на работа.Регулиращата електро-
ника предлага следните функции:

Защита срещу внезапно включване

Тя предотвратява неконтролируемото стартира-
не на инструмента след прекъсване ел. снабдя-
ването. За повторното пускане инструментът
трябва първо да се изключи и включи отново. 

Плавен старт

Регулиращата електроника осигурява постепе-
ното ускоряване на оборотите след включване на
инструмента без ненужни тласъци .По този начин
се понижава износването на задвижващия меха-
низъм и се удължава работният живот на инстру-
мента. 

Плавно пускане

Електронно регулираното плавно пускане осигу-
рява едно пускане на уреда без тласъци.

Поради по-ниския задвижващ ток на инструмен-
та е достатъчен бушон от 10-А. 

Защита при заклещени дискове

При разделяне с разделящи дискове може да се
стигне до блокаж. За да се намали опасността от
злополука и да се предотврати прегряването на
инструмента, моторът реагира на рязко покачва-
не на натоварването с изключване на мотора.
Преди повторно започване на работа изключете
и включете инструмента 

9.4 Прозорче 

В случай че се нуждаете от по-добра видимост
към разреза, отворете прозорчето [2-1] само при
спрял диск.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Недопустимо напрежение или честота!

Опасност от злополука

 Напрежението в мрежата и честотата на из-
точника на енергия трябва да отговарят с да-
нните, посочени на фирмената табелка.

 В Северна Америка могат да бъдат използва-
ни само машини на Festool с напрежение 120
V/60 Hz.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Откат, охвърчащи частици

Опасност от нараняване

 Преди да го оставите настрана, изчакайте до-
като въртящите се приставки не бъдат напъл-
но в покой.
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Внимавайте за по-големи отхвърчащи парчета. 

10 Техническо обслужване и под-
държане

– Опакованият инструмент може да се съхранява
в сух склад без отопление, ако стаяната темпе-
ратура не пада под -5 °C. Разопакован инстру-
мент може да бъде съхраняван само в сухо
затворено помещение, където температурата
не пада подr +5 °C и където няма значителни
температурни промени.

– За подсигуряване на циркулацията на въздух
трябва отворите за проветрение винаги да бъ-
дат свободни и чисти.

– Инструментът се изключва автоматично, кога-
то графитните четки са износени.За техниче-
ско обслужване инструмнтът трябва да бъде
изпратен в сервиз.

Обслужване на клиенти и ремонт
само при производителя или отори-
зираните сервизи: Адресът на най-
близкия до Вас на: 
www.festool.com/service

Използвайте само оригинални ре-
зервни части Festool! Каталожни но-
мера на:

www.festool.com/service

11 Околна среда
Не изхвърляйте електрическите инструменти
при битовите отпадъци! Инструменти, принад-
лежности и консумативи трябва да бъдат раздел-
но изхвърляни с мисъл за околната среда. Спаз-
вайте валидните национални разпоредби.

Само за ЕС: Според европейската наредба из-
ползваните електроуреди трябва да се събират
разделно и да бъдат предавани за рециклиране с
мисъл за околоната среда.

Информация за REACh: www.festool.com/reach

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от нараняване, от електрически удар

 Преди техническо обслужване и поддържане
на машината винаги изваждайте мрежовия
щепсел от контакта.

 Всички работи по техническото обслужване и
ремонта, които изискват отваряне на  корпуса
на двигателя, трябва да бъдат извършвани
само от авторизирана работилница за сервиз-
но обслужване.

EKAT
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