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ПАЙДАЛАНУ ТУРАЛЫ НҰСҚАУЛЫҚ
ПЕРЕВОД ОРИГИНАЛЬНЫХ ИНСТРУКЦИЙ

EAN CODE : 3 276005 143845

ADEO Services 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France
Made in P.R.C.   XX/XXXX

Batch No./ Партия №:
POSITEC TECHNOLOGY (ҚЫТАЙ) CO., LTD. NO.18 ДУНФАН ROAD, СУЧЖОУ ӨНЕРКӘСІПТІК КЕШЕНІ
Осы тауардың сәйкестік сертификатының немесе сәйкестік жөніндегі декларацияның көшірмесін кез-келген Леруа Мерлен 
Восток дүкендерінің ақпарат үстелшесінен алуға болады.
Тауардың сапасы бойынша қойылатын талаптарға жауапты өкілетті тұлға: «Леруа Мерлен Восток» ЖШС, 141031, Мәскеу 
обл., Мытищи қ., Осташковское тасжолы, 1, РФ

Қытайда жасалған   Сделано в Китае

Batch No. / Партия № :
Позитэк Текнолоджи (Китай) Ко., Лтд. Адрес: 18, Донванг Роад, Сужоу Индастриал Пак, Джангсу, Китай
Копию сертификата соответствия или декларации о соответствии на данный товар можно получить на информационной 
стойке любого из магазинов Леруа Мерлен Восток.
Лицо уполномоченное принимать претензии по качеству товара: 000 ЛЕРУА МЕРЛЕН ВОСТОК, 141031, Московская 
область, г. Мытищи, Осташковское шоссе, д.1, PОССИЯ
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GENERAL POWER TOOL SAFETY WARNINGS 

 ЕСКЕРТУ! Қауіпсіздік ережелері мен нұсқаулықтарын толық оқып шығыңыз. Бұл 
есткертулер мен нұсқаулықтарды сақтамау электр тоғымен зақымдануға, 

өртке жəне (немесе) ауыр зардаптарға əкелуі мүмкін.

Болашақта да пайдалану үшін нұсқаулықты сенімді жерде сақтаңыз. «Электрқұралы» 
деген термин электрлік тоқ көзінен (кабель арқылы) қуат алатын немесе аккумулятордан 
(кабельсіз) қуат алатын электрлік құрылғы деген мағынаны білдіреді.

1)   Жұмыс орнының қауіпсіздігі
a)   Жұмыс орны таза әрі жарық болуы қажет. Жұмыс орнының лас немесе қараңғы болуы 

оқыс оқиғалардың пайда болуына себеп болады.
b)   Электр құралдарын тұтанғыш сұйықтықтар, газдар немесе шаң сияқты заттар 

болатын жарылыс қаупі бар орталарда пайдаланбаңыз. Электр құралдары шаңды 
немесе түтінді тұтандыруы мүмкін ұшқындар шығарады.

c)   Электр құралын пайдаланған кезде, балалар мен бөгде адамдар алшақ тұруы қажет. 
Басқа нəрсеге алаңдау салдарынан құралды басқара алмай қалуыңыз мүмкін.

2)   Электр жүйелерін пайдаланудағы қауіпсіздік техникасы
a)   Электр құралының ашалары розеткаға сәйкес келуі қажет. Ашаны еш уақытта 

өзгертпеңіз. Ешқандай адаптер штепсельдерін жерге тұйықталған электр 
құралдарымен бірге пайдаланбаңыз. Өзгертілмеген ашалар мен сəйкес келетін 
розеткалар электр тогының соғу қаупін азайтады.

b)   Құбырлар, радиаторлар, газ плиталары және тоңазытқыштар сияқты жерге 
тұйықталған заттарға денеңізді тигізбеңіз. Денеңіз жерге тұйықталған заттармен 
жанасса, электр тогының соғу қаупі артады.

c)   Электр құралдарын жаңбырдан және ылғалдан сақтаңыз. Электр құралына су кірсе, 
электр тогының соғу қаупі артады.

d)   Сымды тек орнымен пайдаланыңыз. Электр құралының сымын оны тасымалдау, 
тарту немесе қуат көзінен ажырату үшін пайдаланбаңыз. Сымды жоғары 
температурадан, майдан, өткір шеттерден немесе жылжымалы бөлшектерден 
алшақ ұстаңыз. Зақымдалған немесе шатасқан сымдар электр тогының соғу қаупін 
арттырады.

e)   Электр құралын далада пайдаланған кезде, далада пайдалануға жарамды ұзартқыш 
сымды пайдаланыңыз. Далада пайдалануға арналған сымды пайдаланғанда, электр 
тогының соғу қаупі азаяды.

f)   Ылғал жерде электр құралын пайдалануға тура келсе, қорғанысты өшіру 
құрылғысымен (ҚӨҚ) қорғалған жабдықты пайдаланыңыз. ҚӨҚ құрылғысын 
пайдаланғанда, электр тогының соғу қаупі азаяды.

3)   Жеке қауіпсіздік
a)   Электр құралын пайдаланған кезде абай болыңыз, іс-әрекетіңізге байыптылықпен 

қарап, зейін қойыңыз. Шаршап тұрсаңыз немесе есірткі, ішімдік не дәрі-дәрмек 
қабылдаған болсаңыз, электр құралын пайдаланбаңыз. Электр құралдарын 
пайдаланған кезде зейін қоймау салдарынан жеке ауыр жарақат алуыңыз мүмкін.

b)   Жеке қорғаныс жабдығын пайдаланыңыз. Қорғаныс көзілдірігін үнемі тағып 
жүріңіз. Шаңнан қорғайтын маска, сырғанамайтын арнайы аяқ-киім, берік каска 
немесе есту мүшесін қорғайтын құрал сияқты қорғаныс жабдығын сəйкес жағдайларда 
пайдаланғанда жеке жарақат алу қаупі азаяды.

c)   Электр құралының абайсызда іске қосылуына жол бермеңіз. Қуат көзіне және/

Түпнұсқа нұсқаулар
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немесе батареяға қоспас бұрын, құралды жинамай не тасымалдамай тұрып, 
ауыстырып-қосқыштың өшірулі күйде болуына көз жеткізіңіз. Электр құралдарын 
ауыстырып-қосқышынан ұстап тасымалдау немесе ауыстырып-қосқыш қосулы күйде 
қуаттандыру салдарынан оқыс оқиғалар орын алуы мүмкін.

d)  Электр құралын іске қоспас бұрын, реттегіш кілттер мен сомынды бұрайтын 
кілттерді алып тастаңыз. Электр құралының айналатын бөлігінде бекітулі күйде 
қалған реттегіш кілт немесе сомынды бұрайтын кілт дене жарақатына əкелуі мүмкін.

e)  Қатты күш жұмсамаңыз. Үнемі тұрақты қалыпта тұрыңыз және тепе-теңдік сақтаңыз. 
Бұл кездейсоқ жағдайларда электр құралын дұрыс басқаруға мүмкіндік береді. 

f)  Тиісті түрде киініңіз. Кең киім кимеңіз немесе әшекей тақпаңыз. Шашыңыз бен 
киіміңізді жылжымалы бөлшектерден алшақ ұстаңыз. Кең киім, əшекей немесе ұзын 
шаш жылжымалы бөлшектерге ілініп қалуы мүмкін.

g)  Құралдармен бірге шаң сору және шаң жинау жүйесі қамтамасыз етілсе, олардың 
дұрыс жалғанып, пайдаланылатынына көз жеткізіңіз. Шаңсорғыштарды пайдалану 
шаңға қатысты қауіптерді азайтады.

4)   Электр құралын пайдалану және оған күтім көрсету
a)  Электр құралына артық жүктеме түсірмеңіз. Жұмысыңыз үшін дұрыс электр 

құралын пайдаланыңыз. Дұрыс электр құралы өзінің арнайы жылдамдығында 
жұмысты едəуір тиімді əрі қауіпсіз түрде орындайды. 

b)  Ауыстырып-қосқышы қосылмайтын және өшпейтін электр құралын пайдаланбаңыз. 
Ауыстырып-қосқыш арқылы басқарылмайтын кез келген электр құралы қауіпті жəне 
оны жөндеу қажет.

c)  Кез келген реттеулер жасамас бұрын, керек-жарақтарды ауыстырмас бұрын немесе 
электр құралдарын ұзақ уақытқа сақтамас бұрын, ашаны қуат көзінен ажыратыңыз 
және/немесе батареясы бар болса, оны шығарып алыңыз. Мұндай сақтық шаралары 
электр құралының кездейсоқ іске қосылу қаупін азайтады. 

d)  Пайдаланылмайтын электр құралдарын балалардың қолы жетпейтін жерде 
сақтаңыз. Электр құралымен немесе осы нұсқаулармен таныс емес адамдарға 
құралды пайдалануға рұқсат бермеңіз. Электр құралдарын жаттықтырылмаған 
пайдаланушылар қолданса, қауіп төнеді. 

e)  Электр құралдарына және керек-жарақтарға техникалық қызмет көрсетіңіз. 
Жылжымалы бөлшектердің қисаюын немесе кептелуін, бөлшектердің бұзылуын 
және электр құралының жұмысына әсер етуі мүмкін басқа барлық жағдайдың бар-
жоғын тексеріңіз. Электр құралы зақымдалса, оны пайдаланар алдында жөндеңіз. 
Көптеген оқыс оқиғалар электр құралдарына тиісті түрде техникалық қызмет 
көрсетпеу салдарынан орын алады. 

f)  Кескіш құралдарды өткір және таза күйде ұстаңыз. Тиісті түрде техникалық қызмет 
көрсетілген шеттері өткір кескіш құралдар бүгіліп қалмайды жəне оларды басқару оңай 
болады. 

g)  Жұмыс жағдайларын және орындау қажет жұмысты назарға ала отырып, электр 
құралын, керек-жарақтарды, құрал ұштықтарын және т. б. осы нұсқауларға сәйкес 
пайдаланыңыз. Электр құралын тағайындалған мақсатынан басқа мақсаттарда 
пайдалану əсерінен қауіпті жағдай орын алуы мүмкін. 

5) Батарея құралын пайдалану және оған күтім көрсету 
a)  Тек өндіруші ұсынған зарядтағыш құрал арқылы зарядтаңыз. Батарея блогының 

белгілі бір түріне арналған зарядтағыш құралды басқа түрдегі батарея блогымен 
пайдалану өрт қаупін тудыруы мүмкін.

b)  Электр құралдарын тек арнайы жасалған батарея блоктарымен пайдаланыңыз. Кез 
келген басқа батарея блоктарын пайдалану жарақат немесе өрт қаупін тудыру мүмкін. 

c)  Батарея блогын пайдаланбаған кезде, оны бір клеммадан басқасына қосылуына 
себеп болуы мүмкін қағаз қыстырғыштар, тиындар, кілттер, шегелер, бұрандалар 
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сияқты басқа да ұсақ металл заттардан алшақ ұстаңыз. Батарея клеммаларының 
бірге тұйықталуы күйіп қалуға немесе өрт шығуына себеп болуы мүмкін.

d)  Қолайсыз жағдайларда батареядан сұйықтық ағып кетуі мүмкін, оны денеңізге 
тигізбеңіз. Егер абайсызда тиіп кетсе, сумен шайыңыз. Егер сұйықтық көзге 
тиіп кетсе, қосымша медициналық көмек алыңыз. Батареядан шыққан сұйықтық 
тітіркенуге немесе күйіп қалуға себеп болуы мүмкін. 

6)   Жөндеу
а)  Электрқұралын білікті мамандар өндірушінің ұсынған артық бөлшектерімен ғана 

 жөндеу керек. Бұл электрқұрылғысымен жұмыс жасау қауіпсіздігін тудырады.

БАРЛЫҚ ОПЕРАЦИЛАРҒА АРНАЛҒАН ҚАУІПСІЗДІК 
БОЙЫНША НҰСҚАУЛАР
Тегістеуге арналған қауіпсіздік техникасының жалпы ережелері:
a)  Бұл электр құралы тегістеу станогы ретінде жұмыс жасауға арналған. Осы электр 

құралына қоса берілген барлық қауіпсіздік ережелерін, нұсқаулықтарды, суреттерді 
жəне сипаттамаларды оқып шығыңыз. Төменде келтірілген нұсқаулықтарды 
орындамау электр тоғына ұшырауға, өртке жəне/немесе ауыр жарақаттарға əкелуі 
мүмкін.

b)  Құммен, сымтемір щеткамен тегістеу немесе кесу сияқты операцияларды бұл 
электр құралымен орындамаңыз. Электр құралына арналмаған операциялар қауіпті 
жағдайға əкеліп, жарақат тудыруы мүмкін.

c)  Өндіруші дайындамаған немесе ұсынбаған керек-жарақтарды ешқашан 
пайдаланбаңыз. Егер керек-жарақ электр құралына қосыла алатын болса, бұл қауіпсіз 
жұмыстың кепілі бола алмайды.

d)  Керек-жарақтардың номиналдық жылдамдығы кем дегенде электр құралында 
белгіленген ең үлкен жылдамдыққа тең болуы тиіс. Өзінің номиналдық 
жылдамдығынан жылдамырақ жұмыс жасайтын керек-жарақтар сынып кетіп, жан-жаққа 
ұшуы мүмкін.

e)  Керек-жарақтың сыртқы диаметрі мен қалыңдығы сіздің электр құралыңыздың 
төлқұжаттық мәліметтеріне сәйкес келуі тиіс. Өлшемі дұрыс таңдалмаған керек- 
жарақтарды қалыпты түрде қалқалау жəне бақылау мүмкін емес.

f)  Орнатылатын керек-жарақтардың бұрандасы тегістеу станогының сүмбесінің 
бұрандасына сәйкес келуі тиіс. Егер керек-жарақтар фланецтік əдіспен орнатылатын 
болса, ағашқа арналған тесік орнату орнындағы фланец диаметріне сəйкес келуі тиіс. 
Жетек құралының бекіткіш аспаптарына сəйкес келмейтін керек-жарақтардың тепе- 
теңдігі бұзылып, артық тербеліспен жұмыс жасайды жəне басқарудың нашарлауына 
əкеліп соғуы мүмкін.

g)  Зақымданған керек-жарақтарды қолданбаңыз. Әрбір пайдалану алдында қажақ 
дөңгелектерінде кетіктер мен жарықтардың болмауын, төсемелерде жарықтар мен 
тозу белгілерінің болмауын, сымтемір щеткасын сымтемірдің бүтіндігін тексеріңіз. 
Егер құрал немесе керек-жарақ құласа, оның зақымданбағанын тексеріңіз немесе 
зақымданбаған керек-жарақты орнатыңыз. Керек-жарақтарды тексеріп жəне орнатып 
болғаннан кейін айналатын қондырманың жазықтығынан тыс орналасып, электр 
құралын бір минут ішінде ең үлкен жылдамдықта бос жүріспен қосыңыз. Зақымданған 
керек-жарақтар, əдетте, бұндай сынақ барысында сынып кетеді.

h)  Жеке қорғаныс құралдарын қолданыңыз. Жұмыс сипатына қарай, қорғаныс 
бетпердесін немесе қорғаныс көзілдіріктерін пайдаланыңыз. Қажетінше респиратор, 
есту мүшелерін қорғағышты, қорғаныс қолғаптарын жəне дискінің немесе дайындаманың 
кішігірм бөлшектерінен қорғайтын алжапқышты киіп алыңыз. Көзді қорғау түрлі 
операцияларда жан-жаққа ұшатын бөлшектерге қарсы жеткілікті болуы тиіс. Бетперде 
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немесе респиратор жұмыс кезінде пайда болатын бөлшектерді сүзгілеу керек. Қатты 
шудың ұзақ əсері есту қабілетінің нашарлауына əкелуі мүмкін.

I)  Бөгде адамдарды жұмыс аймағынан қауіпсіз ара қашықтықта ұстаңыз. Жұмыс 
аймағында тұрған əрбір адам жеке қорғаныс құралдарын қолдануы тиіс. Дайындама  
немесесынған диск бөлшектері жан-жаққа ұшып кетіп, жұмыс аймағынан тыс тұрған 
адамды да жарақаттауы ықтимал.

j)  Кескіш элемент жасырын тұрған сымдар желісіне тиюі мүмкін болатын 
операцияларды орындаған кезде, құралды тек оқшауланған тұстарынан ұстаңыз. 
Кернеу астындағы сымдар жүйесіне кескіш элементпен тиіп кету кернеуді электр 
құралының металл бөліктеріне беріп, оператор тоққа ұшырауы мүмкін.

k)  Әрқашан баусымды айналмалы қондырмадан алшақ ұстаңыз. Егер сіз бақылауды 
жоғалтсаңыз, баусым кесіліп немесе шырмалып, сіздің қолыңыз немесе саусақтарыңыз 
айналмалы дискіге тартылып қалуы мүмкін.

l)  Қондырма толық тоқтамағанша, электр құралын ешқашан жазық бетке қоймаңыз. 
Айналмалы диск бетке тиіп, басқарылмайтын электр құралын тартып алуы ықтимал.

m)  Электр құралын бүйірінен ұстаған кезде, оны іске қоспаңыз. Кездейсоқ тиіп кеткен 
кезде айналмалы қондырма киімді іліп əкетіп, құралды денеңізге жақындатуы мүмкін.

n)  Электр құралының желдеткіш тесіктерін үнемі тазалап тұрыңыз. Қозғалтқыштың 
желдеткіші шаңды корпсу ішіне сорып алады жəне металл бөлшектер тым көп жиналған 
кезде электр тоғымен зақымдану қауіп туады.

o)  Құрылғыны жанғыш материалдардың жанында қоспаңыз. Шоқтар бұл 
материалдарды тұтандыруы мүмкін.

p)  Сұйық суытқыштарды қажет ететін керек-жарақтарды пайдаланбаңыз. Суды немесе 
басқа суытқыш сұйықтықтарды пайдалану электр тоғымен зақымдануға əкелуі мүмкін.

БАРЛЫҚ ОПЕРАЦИЯЛАРҒА АРНАЛҒАН ҚАУІПСІЗДІК 
БОЙЫНША ҚОСЫМША НҰСҚАУЛАР. 
КЕРІ СОҚҚЫ ЖӘНЕ ОНЫҢ АЛДЫН АЛУ
Кері соққы айналмалы дискінің, төсеменің, щетканың немесе кез келген басқа
қондырманың қысылуына немесе тежелуіне кенет әсерлесу болып табылады.
Айналмалы керек-жарақтың қысылып қалуы немесе тоқтап қалуы тежелу нүктесіндегі
керек-жарақтың айналуына қарама-қарсы бағытта басқарылмайтын құралдың тебісін
тудырады. Мысалы, егер қажақ дөңгелегі дайындамада ілініп қалса немесе сыналанса,
тежелу аймағына кіретін дөңгелектің жиегі материал бетіне кіріп кетіп, дөңгелектің
көтерілуін немесе тебісін тудырады.
Дөңгелектің тежелу нүктесіндегі қозғалысының бағытына қарай, дөңгелек операторға
қарай немесе одан қарама-қарсы лақтырылуы мүмкін. Қажақ дөңгелектері бұндай
жағдайда жиі жағдайда сынып кетеді.
Кері соққы құралды мақсатынан тыс қолданғанда немесе ережелерді, пайдалану
шарттарын орындамағанда туындайды; келесі ескертулерды ескере отырып, бұндай
жағдайларды болдырмауға болады:
а)  Кері соққыға әсерлесу үшін, ең ыңғайлы тәсілмен дене мен қолды орналастыра 

отырып, құралды мықтап ұстаңыз. Іске қосу кезінде кері тебісті немесе айналу сəтін 
толық басқару үшін, бар болса, қосалқы тұтқаны ұстаңыз. Қауіпсіздік ережелерін 
сақтаған сəтте, оператор айналу сəтін де, кері соққыларды да басқара алады.

b)  Ешқашан қолыңызды айналып тұрған керек-жараққа жақындатпаңыз. Керек-жарақ 
сіздің қолыңызға кері соққы беруі мүмкін.

c)  Кері соққы орын алған жағдайда электр құралы қозалуы мүмкін аймақта 
орналаспаңыз. Кері тебіс ілінісу нүктесінде дискінің қозғалысына қарама-қарсы 
бағытта туындайды.
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d)  Бұрыштарды, өткір жиектерді және т.б. өңдеу кезінде ерекше сақ болыңыз.  

Керек-жарақтың секіруіне немесе қа жалуына жол бермеңіз. Бұрыштар, өткір жиектер 
жəне секіру айналмалы керек-жарақтың тежелуіне, басқарудың бұзыылуына жəне кері 
соққыға əкеліп соғады.

e)  Ағашты кесуге арналған тізбекті араның бетін немесе тісті араны орнатпаңыз. Бұндай 
беттер тебісті жəне басқарудың бұзылуын жиі тудырады.

ТЕГІСТЕУ КЕЗІНДЕГІ АРНАЙЫ САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ:
a)  Тек сіздің құралыңызға ұсынылған дискілерді және таңдалған дискіге сәйкес келетін 

қалқаншаны ғана пайдаланыңыз. Электр құралына арналмаған дискілер дұрыс 
қалқаланбайды жəне жұмыс барысында қауіп төндіреді.

b)  Ортасы бойынша қысылған дискілерді тегістеу беті қалқанша жиегінің жазықтығынан төмен 
орнатылуы тиіс. Қалқанша жиегінің жазықтығына проекцияланған дұрыс орнатылмаған 
диск тиісті түрде сақтала алмайды.

c)  Қалқанша оған берік бекітілуі тиіс және барынша қауіпсіздікті қамтамасыз етуі керек, ал 
дискінің шағын бөлігі операторға қарай бағытталуы тиіс. Қалқанша операторды сынған 
дисктің фрагменттерінен, дискіге кездейсоқ қол тигізуден жəне киімді өртеп жібере 
алатын шоқтардан қорғауға мүмкіндік береді.

d)  Дискілер тек арналуы бойынша пайдаланылуы керек. Мысалы: кеспелі дисктің бүйір 
қырымен тегістеуге тыйым салынады. Қажақ кескіш дөңгелектер перифериялық 
тегістеуге арналған, бұл дөңгелектерге салынатын бүйір күштер олардың 
зақымдануына əкелуі мүмкін.

e)  Әрдайым дұрыс өлшемді және пішінді, зақымданбаған және таңдалған дискіге сәйкес 
келетін фланецтерді қолданыңыз. Дұрыс фланецтер дискті ұстап тұрады жəне оның 
сыну ықтималдығын азайтады. Кеспелі дискілерге арналған фланецтер тегістеу 
дөңгелегіне арналған фланецтерден ерекшеленуі мүмкін.

f)  Үлкен электр құралдардың тозған дискілерін қолданбаңыз. Қуатты құралға арналған дискі 
неғұрлым жылдамырақ шағын құралға жарамайды жəне жарылып қалуы мүмкін.

БАТАРЕЯ БЛОГЫНЫҢ ҚАУІПСІЗДІГІ БОЙЫНША 
ЕСКЕРТУЛЕР
a)  Батарея блогын немесе ұяшықтарды бөлшектеуге, ашуға немесе бөліктеуге болмайды. 
b)  Батарея блогын қысқа тұйықтамаңыз. Батарея блоктарын қорапта немесе жәшікте қалай 

болса солай сақтамаңыз, себебі олар бір-бірін қысқа тұйықтауы мүмкін немесе өткізгіш 
материалдармен қысқа тұйықталады. Батарея блогын пайдаланбаған кезде, оны бір 
клеммадан басқасына қосылуына себеп болуы мүмкін қағаз қыстырғыштар, тиындар, 
кілттер, шегелер, бұрандалар сияқты басқа да ұсақ металл заттардан алшақ ұстаңыз. 
Батарея клеммаларының бірге тұйықталуы күйіп қалуға немесе өрт шығуына себеп болуы 
мүмкін.

c)  Батарея блогын жылуға немесе отқа жақындатпаңыз. Күн сәулесі тікелей түсетін жерде 
сақтамаңыз.

d)  Батарея блогының механикалық соққыға ұшырауын болдырмаңыз.
e)  Батарея ағып кеткен жағдайда, сұйықтықтың теріге немесе көзге тиюіне жол бермеңіз. 

Тиіп кеткен жағдайда, зардап шеккен аймақты көп мөлшердегі сумен жуып, медициналық 
көмекке жүгініңіз.

f)  Егер ұяшық немесе батарея блогын жұтып қойсаңыз, тез арада медициналық көмекке 
жүгініңіз.

g)  Батарея блогын таза және құрғақ күйде ұстаңыз.
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h)  Батарея блогының клеммасы кірленген болса, құрғақ таза шүберекпен сүртіңіз.
i)  Батарея блогын пайдаланудан бұрын зарядтау керек. Әрқашан осы нұсқаулықты қарап, 

дұрыс зарядтау процедурасын пайдаланыңыз.
j)  Пайдаланылмаған кезде батарея блогын зарядтауға болмайды.
k)  Ұзақ уақыт сақталғаннан кейін максималды түрде өнімді болуы үшін, батарея блогын 

бірнеше рет зарядтап, зарядын тауысу қажет болуы мүмкін.
l)  Батарея блогы қалыпты бөлме температурасында (20°C ± 5°C) жұмыс істесе, жақсы 

жұмыс өнімділігін береді.
m)  Батарея блоктарын қоқысқа тастаған кезде әртүрлі электрохимиялық жүйелердің батарея 

блоктарын бір-бірінен бөлек ұстаңыз.
n)  Тек өндіруші ұсынған зарядтағыш құрал арқылы зарядтаңыз. Жабдықпен бірге 

пайдалануға арнайы берілген зарядтағыш құралдан басқа зарядтағыш құралды 
пайдаланбаңыз. Батарея блогының белгілі бір түріне арналған зарядтағыш құралды басқа 
түрдегі батарея блогымен пайдалану өрт қаупін тудыруы мүмкін. 

o)  Жабдықпен пайдалануға арналмаған кез келген батарея блогын пайдалануға болмайды.
p)  Батарея блогын балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
q)  Түпнұсқалық өнімнің әдебиетін болашақта анықтама ретінде пайдалану үшін сақтап 

қойыңыз.
r)  Пайдаланылмаған кезде батареяны жабдықтан алып қойыңыз.
s)  Тиісті түрде қоқысқа тастаңыз.
t)  Құрылғы ішінде өндірісі, сыйымдылығы, өлшемі немесе түрі әртүрлі ұяшықтарды 

араластырмаңыз.
u)  Пайдалану қажет болғанға дейін батарея блогын түпнұсқа қаптамасынан шығармаңыз.
v)  Батареядағы плюс (+) және минус (-) белгілерін байқап, дұрыс пайдаланылуын 

қамтамасыз етіңіз.

ЗАРЯДТАҒЫШ ҚҰРАЛДЫҢ ҚАУІПСІЗДІГІ БОЙЫНША 
ЖАЛПЫ ЕСКЕРТУЛЕР

ЕСКЕРТУ  Барлық қауіпсіздік ескертулері мен 
нұсқауларды оқып шығыңыз. Ескертулер мен 

нұсқауларды орындамау салдарынан ток соғуы, өрт шығуы 
жəне/немесе ауыр жарақат алу жағдайлары туындауы мүмкін.
Барлық ескертулер мен нұсқауларды болашақта қарау үшін 
сақтап қойыңыз.
8 жастан асқан балалар мен дене, сезім мен ақыл-ой қабілеттері 
шектеулі немесе пайдалану бойынша тәжірибесі мен білімі 
жеткіліксіз тұлғалар осы құрылғыны ересектердің бақылауында 
болған жағдайда және құрылғыны қауіпсіз жолмен пайдалану 
жөнінде нұсқаулар алып, ықтимал қауіптерді түсінетін жағдайда 
пайдалана алады. Балалардың осы құрылғымен ойнауына жол 
бермеңіз. Тазалау және пайдаланушы тарапынан техникалық 
қызмет көрсету жұмыстарын балаларға ересектердің 
бақылауынсыз орындауға болмайды.
Қуат сымы зақымдалған болса, қауіптің алдын алу үшін оны 
өндіруші, қызмет көрсету агенті немесе сәйкес біліктілігі бар 
адамдар ауыстыруы керек.
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БАТАРЕЯ ЗАРЯДТАҒЫШ ҚҰРАЛЫНА АРНАЛҒАН 
ҚОСЫМША ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ
1.  Зарядтау алдында нұсқаулықтарды оқып шығыңыз.
2.  Ағып кеткен батареяны зарядтамаңыз.
3.  Зарядтағыш құралдарды тағайындалмаған жұмысынан басқа 

қосымша жұмыстар үшін пайдаланбаңыз.
4.  Зарядтау алдында зарядтағыш құралдың жергілікті ауыспалы 

ток көзіне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
5.  Бөлме ішінде пайдалануға арналған немесе жаңбыр астына 

қоймаңыз.
6.  Зарядтағыш құралды ылғалданудан қорғау керек.
7.  Зарядтағыш құралды ашық күйде пайдаланбаңыз.
8.  Батарея немесе зарядтағыш құралдың байланыстарын 

қысқартпаңыз.
9.  Зарядтау кезінде «+/-» полярлықтарын ескеріңіз.
10.  Құрылғыны ашпай, балалардың қолы жетпейтін жерде 

сақтаңыз. 
11.  Басқа өндірушілердің батареяларын немесе сәйкес келмейтін 

үлгілерді зарядтамаңыз.
12.  Зарядтағыш құрал мен батареяның арасындағы байланыс 

дұрыс орнатылғандығына және басқа денелердің кедергі 
жасамайтынына көз жеткізіңіз.

13.  Батарея зарядтағыш құралының саңылауларында бөгде 
заттардың болмауын және кірден және ылғалдан таза болуын 
қадағалаңыз. Құрғақ және аязсыз жерде сақтаңыз.

14.  Батареяларды зарядтаған кезде, батарея зарядтағыш 
құралының жақсы желдетілген жерде және тұтанғыш 
материалдардан алшақ тұрғанына көз жеткізіңіз. Зарядтау 
кезінде батареялар қызып кетуі мүмкін. Батареяларды 
шамадан артық зарядтамаңыз. Зарядтау кезінде батареялар 
мен зарядтағыш құралдардың қараусыз қалдырылмағанына 
көз жеткізіңіз. 

15.  Қайта зарядталмайтын батареяларды зарядтамаңыз, себебі 
олар қызып кетуі және бұзылуы мүмкін.

16.  Батарея блогын ауа температурасы 18°C - 24°C аралығында 
зарядтау арқылы қызмет ету мерзімін ұзартып және 
өнімділіктің артуына қол жеткізуге болады. Батарея блогын 
0°C шамасынан төмен немесе 40°C шамасынан жоғары ауа 
температурасында зарядтамаңыз. Бұл өте маңызды, себебі 
ол батарея блогының қатты зақымдалуын болдырмайды.
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17.  Тек өндіруші қамтамасыз еткен және өндіруші ұсынған 

үлгілердегі батарея блогын зарядтаңыз.
18.  Зарядтағаннан кейін, батарея зарядтағыш құралын қуат 

көзінен ажыратыңыз. Шасси қосылымдарын, содан кейін 
батарея қосылымдарын алыңыз.
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ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА
Үлгісі CGA18LD (CGA — машиналық жабдық түріндегі арналуы, бұрыштық тегістеу
станогын білдіреді)

ШУ ЖӘНЕ ТЕРБЕЛІС ПАРАМЕТРЛЕРІ
Өлшенген дыбыстық қысым деңгейі LpA  77дБ(A)
KpA   3дБ(A) 
Өлшенген акустикалық қуат LwA  88дБ(A) 
KwA  3дБ(A)
Егер дыбыс қысымы осы мәннен артса, есту мүшелерін қорғау құралдарын тағыңыз 80дБ(A) 

ТЕРБЕЛІС ТУРАЛЫ АҚПАРАТ
Жалпы тербеліс көрсеткіштері (жиынтық үшкомпоненттік тербеліс) EN 60745 сәйкес
анықталған:

Тегістеу станогы Тегістеу беті
Тербеліс әсерінің мәні ah,AG = 4.381м/с2

Мән қателігі K=1,5 м/с²

ЕСКЕРТУ: Электр құралының шынайы тербеліс әсері құралды пайдалану әдісіне қарай 
көрсетілген мәннен ерекшеленуі мүмкін.

Тербеліс әсерінің күшін шарттайтын факторлар төменде келтірілген.
Құралды пайдалану және материалды тегістеу тәртібі.
Құрал тиісті күйде және оған жақсы қызмет көрсетіледі.
Құралмен дұрыс қондырмалар қолданылады, олар әрқашан қайралған және тиісті күйде
болады.
Оператор құрылғының тұтқасын дұрыс әрі мықтап ұстайды және тербеліске қарсы қорғаныс
құралдарын қолданады.
Құрал жобаға және осы нұсқаулықтарға сәйкес мақсаты бойынша қолданылады.
Ескерту:
-К өрсетілген тербелістің жалпы көрсеткіші стандартты тесттің көмегімен анықталған және
түрлі құралдарды салыстыру үшін қолданыла алады.
-Т ербелістің жалпы көсреткіші әсер ету деңгейін алдын ала бағалау үшін де қолданыла алады.
Назар аударыңыз:
-Э лектр құралының шынайы тербеліс әсері құралды пайдалану әдісіне қарай көрсетілген
мәннен ерекшеленуі мүмкін.
-Т ербеліс әсерін азайту бойынша ұсыныстар:

Кернеу
Номиналдық айналу жылдамдығы
Диск өлшемі
Дискінің ішкі диаметрі
Тегістеу дискінің ұсынылған қалыңдығы
Тегістеу дискінің үлгісі
Тегістеу дискінің қалқаншасының үлгісі
Сүмбе бұрандасы
Құрылғы салмағы

                                   18 В  
8800 айн/мин

115 мм
22,23 мм

6 мм
27 үлгі

27 үлгідегі тегістеу дискісіне арналған
M14

1,56 кг
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1)Ж ұмыс кезінде қолғап киіңіз
2)Ж ұмыс уақытын шектеңіз және қосу уақытын қысқартыңыз.
Дұрыс пайдаланылмаған жағдайда бұл құрылғы қолдың тербеліс синдромын тудыруы
мүмкін.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: Шынайы жағдайларда тербеліс әсерінің деңгейін бағалау кезінде 
құрал өшіп тұрған кезді немесе бос жұмыс жасаған уақытты та ескеру керек. Бұл бүкіл 

жұмыс уақытында әсер деңгейін елеулі түрде азайтуға мүмкіндік береді.
Тербеліс әсерінің тәуекелін азайтыңыз.
ӘРҚАШАН жақсы жұмыс күйіндегі керек-жарақтарды қолданыңыз.
Бұйымға осы нұсқаулықтарға сәйкес қызмет көрсетіңіз және жақсылап майлаңыз 
(қажетінше).
Егер құрал жиі қолданылатын болса, тербеліске қарсы керек-жарақтарды сатып алыңыз.
Құралды 100С төмен температурада қолданбаңыз.
Жұмыс кестесін жоғары тербелісті құралдарды бірнеше күнге бөліп пайдаланатындай етіп
жоспарлаңыз.

КЕРЕК-ЖАРАҚТАР
Батарея жинағы  продается отдельно
Қуаттау құрылғысы  продается отдельно
Қосалқы тұтқа  1
Тегістеу дискі  1
Сомынды бұрайтын кілт  1
Тегістеу дискісінің қалқаншасы 1

Рекомендуем приобретать все принадлежности в том же магазине, где был куплен сам 
инструмент. Используйте высококачественные принадлежности известных марок. Выбирайте 
тип принадлежностей в соответствии с видом предстоящей работы. Дополнительные 
сведения см. на упаковке принадлежностей. Работники магазина помогут с выбором и дадут 
необходимые советы.

КОМПОНЕНТТЕР ТІЗІМІ
1.  Қосалқы тұтқа
2.  Сүмбені бұғаттау батырмасы
3.  Жұмсақ тұтқа
4.  Батареялар жинағы*
5.  Батареялар жинағын ажырату батырмасы*
6.  Қосу/өшіру ауыстырып-қосқышы
7.  Тегістеу дискісінің қалқаншасы
8.  Сыртқы фланец
9.  Ішкі фланец
10.  Сомынды бұрайтын кілт
11.  Тегістеу дискі

* Суреттерде келтірілген немесе құжатта сипатталған керек-жарақтардың барлығы
стандартты жеткізу жинағына кірмейді.
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ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА 

Жарақат алу қаупін азайту үшін қолдану бойынша нұсқаулықты оқыңыз.

Ескерту.

Ьұл өнім қайта өңдеуге келеді. Оны әрі қолдануға болмайтын жағдайда, оны қайта 
өңдейтін орталыққа тапсыруыңызды өтінеміз

Есту органдарын қорғау құралдарын пайдаланыңыз

Қорғаныс көзілдірігін пайдаланыңыз.

Респиратор қолданыңыз.

Қорғаныс қолғаптарын киіңіз.

Қажақпен кесуге арналған дискілермен бетті тегістеуге тыйым салынады.

Бұзылған тегістеу машинасын қолданбаңыз.

Ылғалды суытумен бірге тегістеуге тыйым салынады

Батареялар тиісті түрде кәдеге жаратылмаған жағдайда су айналымына енуі 
мүмкін, бұл экожүйе үшін қауіпті. Пайдаланылған батареяларды сұрыпталмаған 
тұрмыстық қалдықтар ретінде кәдеге жаратпаңыз.

Тұтатпаңыз

Электрлік өнімдердің қалдықтарын тұрмыстық қоқысқа тастауға болмайды. Кәдеге 
жаратуға арналған арнайы мекемелер болса, құралды кәдеге жаратыңыз. Кәдеге 
жарату бойынша кеңес алу үшін жергілікті өкілетті органдарға немесе сауда орнына 
хабарласыңыз

Батарея блогын әрдайым 0-40°C температура аралығында зарядтаңыз

Литий-ионды батарея Бұл өнім барлық батарея блоктары мен батарея 
блогына қатысты «бөлек жинау» белгісімен белгіленген. Оны қоршаған 
ортаға кері әсерін тигізбеу үшін қайта өңдейді немесе бөлшектейді. Батарея 
блоктарының құрамында қауіпті заттар болатындықтан, олар қоршаған орта 
мен адам денсаулығына қауіп төндіруі мүмкін.

Тек ғимарат ішінде пайдалануға арналған
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Қос қабатты оқшаулау

Балқитын сақтандырғыш 

Оң клемма

Теріс клемма

T 2A

Үлгісі CGA18LD (CGA — машиналық жабдық түріндегі арналуы, бұрыштық тегістеу
станогын білдіреді)

Жоғарыдағы тізімде берілген керек-жарақтарды батарея зарядтағыш құралды сатқан дүкеннен 
сатып алуға кеңес береміз. Толық мәліметтер алу үшін керек-жарақ қаптамасын қараңыз. Дүкен 
қызметкерлері көмек көрсетіп, кеңес бере алады.
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ҚОЛДАНУ БОЙЫНША НҰСҚАУЛЫҚ

 ЕСКЕРТПЕ: Қолданудың алдында нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз.

ҚОЛДАНЫЛУЫ
Станок суды пайдаланусыз металл және тас материалдарын металл щеткамен алғашқы
өңдеуге және тазартуға арналған.

ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДАУ
A)Б АТАРЕЯНЫ ҚУАТТАУ
Жеткізілетін қуаттаушы құрылғы құрылғыда орнатылған литий-иондық батареямен үйлеседі.
Басқа қуаттаушы құрылғыларды қолданбаңыз.
Литий-иондық батарея қатты қуатсыздануға қарсы қорғалған. Аккумулятор толықтай
қуатсызданғанда, құрылғы қорғаныс тізбегінің көмегімен автоматты түрде өшеді. Патрон
тағы біраз уақыт айналып тұрады.
Жылы жағдайларда немесе белсенді пайдаланудан кейін акуумулятор өте қатты қызып
кетуі мүмкін. Бұндай жағдайда оны қуаттауға болмайды. Акуумуляторды қуаттамай тұрып,
оған біраз сууға уақыт беріңіз.
Бірінші пайдалану алдында немесе ұзақ сақтаудан кейін аккумуляторды бірнеше рет толық
қуаттап, қуатсыздандыру керек.

B)Б АТАРЕЯ ЖИНАҒЫН АЛЫП ТАСТАУ
Аккумуляторды суырып алу батырмасына (5) басып, аккумуляторды құрылғыдан шығарып
алыңыз.

C)Б АТАРЕЯ ЖИНАҒЫН ОРНАТУ
Толықтай қуатталған аккумуляторды құралдың қажетті орнына шыртыл естілгенше енгізіңіз.

D)А ККУМУЛЯТОРДЫ ҚУАТТАУ (А сур. қараңыз)
ҚУАТТАУДЫ ОРЫНДАУ
1)Қ уаттау құрылғысын тиісті розеткаға орнатыңыз. Көрсеткіш жасыл түспен жанады.
2)А ккумуляторды қуаттаушы құрылғыға орнатыңыз. Көрсеткіш қуаттаудың басталғанын
көрсетіп, қызыл түспен жанады.
3)Қ уаттау аяқталғанда көсреткіш жасыл түспен жанады. Енді аккумулятор толық қуатталған.
Қуаттау құрылғысын желіден суырыпғ аккумуляторды шығарып алыңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: Егер аккумулятор ұзақ пайдаланудан кейін толық 
қуатсызданса немесе тікелей күн сәулелерінің әсерінен қызып кетсе, оны  

қуаттамас бұрын, аккумулятордың суығанын күтіңіз.

ҚУАТТАУ КӨРСЕТКІШІ 
Берілген қуаттаушы құрылғы батареялар жинағымен болуы ықтимал мәселелерді анықтау 
үшін жобаланған. Қуаттау көрсеткіші мәселелерді білдіреді (төмендегі кестені қараңыз). Бұл 
жағдайда жаңа аккумуляторды қуаттаушы құрылғыға орнатып, оны дұрыс жұмыс жасайтынын 
тексеріңіз. Егер жаңа аккумулятор дұрыс қуатталса, түпнұсқа аккумулятор бұзылған деген сөз 
және оны қызмет көрсету орталығына немесе қайта өңдеу орнына өткізу керек. Егер жаңа 
аккумуляторды қуаттау кезінде түпнұсқалық аккумулятормен болған мәселелер қайталанса, 
қуаттау құрылғысын қызмет көрсету орталығына тексеруге өткізу қажет.
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Жарық Көрсеткіштің жыпылықтауы Жағдайы

Қызыл жанады
________

Қуаттау

Қызыл жыпылықтайды
_   _   _   _

Бұзылған аккумулятор

Жасыл жанады
________

Қуаттау аяқталды

Жасыл жыпылықтайды
_   _   _   _

Ыстық/суық кідіріс

ПАЙДАЛАНУ НҰСҚАУЛЫҒЫ
1. ҚОСУ/ӨШІРУ ТЕТІГІН ЖЫЛЖЫТУ (В СУРЕТІН ҚАРАҢЫЗ)
Электр құралын іске қосу үшін, алдымен қосу/өшіру тетігінің артқы бөлігіне басыңыз, содан
кейін қосу/өшіру тетігін (6) алдыңа қарай жылжытыңыз.
Қосу/өшіру тетігін (6) бұғаттау үшін, қосу/өшіру тетігін (6) төмен алдыға қарай шыртыл 
естілгенше басыңыз.
Электр құралын қросу үшін, қосу/өшіру тетігін (6) қысқа уақытқа төмен басып, содан кейін
босатыңыз.
Ескерту: Станок кездейсоқ іске қосудан қорғау функциясымен жабдықталған.
Пайдаланушының қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында, сіз тетік «қосу» тәртібінде
тұрғанда станокқа батареяны салсаңыз, станок жұмыс жасамайды.
Станок тетікті «өшіру» тәртібіне орнатып, қайта қосқан кезде ғана іске қосылады. 

2. ТҰТҚАЛАР АЙМАҒЫ
Жұмыс кезінде әрдайым бұрыштық тегістеу станогын екі қолмен мықтап ұстаңыз.

3. РЕТТЕЛЕТІН ҚОСАЛҚЫ ТҰТҚА (С СУР. ҚАРАҢЫЗ)
Бұрыштық тегістеу станогын барынша қауіпсіз және ыңғайлы бақылауды қамтамасыз ету
үшін,екі жұмыс тәртібінің қосымша функциясы бар. Тұтқаны сағат тілінің бойымен беріліс
қорабының қандай да бір тесігіне бұрап кіргізуге болады.
ЕСКЕРТУ: құралды толық бақылауды қамтамасыз ету үшін, бұл тұтқаны әрдайым қолдану
керек.

4. СҮМБІНІ БҰҒАТТАУ БАТЫРМАСЫ
Сүмбіні бұғаттау батырмасын дискті ауыстырған кезде пайдалануға болады. 

НАЗАРА АУДАРЫҢЫЗ: Диск айналып жатқанда батырмаға баспаңыз!

5. ДИСКТІ РЕТТЕУ (D, E СУР. ҚАРАҢЫЗ)
Ішкі фланец (9) сүмбінің астында орналасқан, оның дұрыс орналасуын тексеру керек. Екі
өңделген жазық секциялар алдыңғы жағымен бұрыштық тегістеу станогына қарап
орналасып, сүмбіде дұрыс орнатылуы керек.
Дискті (11) ішкі фланецке (9) орнатыңыз, этикетка бұрыштық тегістеу станогына қарап
тұруы тиіс, содан кейін сыртқы фланецті (8) сүмбіге орналастырңыз. Сүмбіні бұғаттау
батырмасына (2) басыңыз және сүмбіні ол бұғатталғанша бұраңыз, содан кейін сыртқы
фланецті (8) жеткізу жинағына кіретін сомынды бұрайтын кілттің (10) көмегімен қатты
бұрап тастаңыз. Дисктің еркін айналуын және мықтап бекітілгенін тексеріңіз. Дисктің
тербелісін және оның соққысын тексеру үшін, 20 секунд ішінде бос жүргізу арқылы
тексеріңіз. Дискті шығарып алу үшін, берілген қадамдарды кері тәртіпте қайталаңыз.
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НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: Төлқұжат кестесінде келтірілген ең үлкен номиналдық 
жылдамдына кем айн/мин саны көрсетілген дискті қолданбаңыз. Фланецтерді тазалаңыздар 
және жаңа дискіні тексеріңіз.

6. СЫРТҚЫ ФЛАНЕЦТЕРДІ ТҮЙРЕУІШТЕРДІҢ КӨМЕГІМЕН БЕКІТІҢІЗ (F СУР. ҚАРАҢЫЗ)
Диск тесігіне қосымша қолдауды қамтамасыз ету үшін, сыртқы фланецтің көтерілген бөлігі
дұрыс реттелгенін және алдыңғы жағымен дискіге қарап тұрғанын тексеріңіз. Диск
бекіткіштерінің дұрыс орнатылғанын әрдайым тексеріңіз.

7. ҚАЛҚАНШАНЫ РЕТТЕУ ЖӘНЕ ШЕШУ
ҚАЛҚАНШАНЫ РЕТТЕУ
Машинада кез келген жұмыстарды орындау кезінде батареялар жинағын шығарыңыз.
Тегістеу дискілерімен жұмыс жасау үшін, диск қалқаншасы орнатылуы тиіс.
Тегістеу дискісінің қалқаншасы
Диск қалқаншасының шығыңқы бөлігіндегі код станокқа сәйкес келетін қалқанша үлгісін
ғана станокқа орнату мүмкіндігін қамтамасыз етеді.
Қысқыш тетігін көтеріңіз. Шығыңқы бөлігінде коды бар диск қалқаншасын станоктың артқы
жағындағы сүмбеде орналасқан коды бар саңылауға орналастырыңыз және қажетті
тәртіпке дейін бұраңыз (қлқаншаның ұсынылған жұмыс жасау аралығы -30°-тан +30° дейін).
Диск қалқаншасын бекіту үшін, қысқыш тетікті жіберіңіз.
Диск қалқаншасының жабық тұсы әрдайым операторға қарап тұруы керек.

ҚАЛҚАНШАНЫ ШЕШУ (G1, G2, G3, G4 СУР. ҚАРАҢЫЗ)
Кез келген жұмыс жағдайларында қалқаншаны шешуге тыйым салынады. Оны шешу үшін,
ең алдымен, дискті және екі фланецті де шығарыңыз. Содан кейін қысқыш тетікті көтеріңіз
және шығыңқы жерлерді беріліс қорабының ойығымен теңестіру үшін, қалқаншаны бұраңыз
(қалқанша дұрыс реттелген, оның сомынын абайсызда түртіп қалмаңыз).
Қалқаншаны орнына орнату үшін, үрдісті кері тәртіпте қайталаңыз.
Барлық бөліктерді сенімді жерде сақтаңыз.
ЕСКЕРТУ: Қалқанша тағы да бір пайдалану үшін дұрыс реттелген, сомынды кездейсоқ
басып қалмаңыз. Алайда ұзақ уақыт пайдаланған соң, қысқыш тетігін қорытынды босатудан
кейін қалқаншаның сенімді бекітілуін қамтамасыз ету үшін, пайдаланушы қалқаншаның
сомынын реттеуі қажет (көтерілген қысқыш тетігі мен реттеу құралының көмегімен) (жабық
күйде 8 Нм күшпен жақсы бекітілген қалқаншаны бұрау мүмкін емес).

8. ТЕГІСТЕУ СТАНОГЫН ПАЙДАЛАНУ (H СУР. ҚАРАҢЫЗ)
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: Диск дайындамаға тиіп тұрғанда, тегістеі станогын қоспаңыз.
Тегістеу алдында дискті ең үлкен жылдамдыққа жетуін қамтамасыз етіңіз.
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: Тегістеу үшін кескіш дискті пайдалануға тыйым салынады. Тегістеу
кезінде тегістеу дискісінің қалқаншасын ғана пайдаланыңыз, бұл нұсқаулықта аталмаған
басқа дискті немесе дискіге арналған басқа қалқаншаны қолданбаңыз.
АБАЙЛАҢЫЗ: Дайындаманың дұрыс тірегін қамтамасыз етіңіз.
Бұрыштық тегістеу станогын бір қолмен басты тұтқадан, ал басқа қолмен қосымша тұтқаны
мықтап ұстап алыңыз.
Диск жұмысы қарқынды болғанда қалқанша барынша сізден алшақ тұратындай
орналастырыңыз.
Дисктің металлмен жанасқанда шоқтардың ұшуына дайны болыңыз.
Құралды барынша бақылауды, материалды эвакуациялауды және аз мөлшерде жүктеме
салуды қамтамасыз ету үшін, диск пен дайындама бетінің арасындағы бұрышты тегістеу
кезінде 15º-тан 30º дейін сақтаңыз.
Бұрыштармен жұмыс жасағанда сақ болыңыз, себебі өңделетін бетке тиіп кету тегістеу
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станогының секіруіне немесе майысуына әкелуі мүмкін.
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: Бүйір жақпен жне перифериялық тегістеу кезінде де диск пен
дайындама бетінің арасындағы бұрышты 15º-тан 30º дейін сақтау қажет.
Жұмыс аяқталған соң дайындаманың суығанын күтіңіз. Бетке тимеңіз.

9. АРТЫҚ ЖҮКТЕЛІМ
Артық жүктелім бұрыштық тегістеу станогының электр қозғалтқышының бұзылуына әкелуі
мүмкін. Егер бұрыштық тегістеу станогы үзақ уақыт бойы белсенді пайдаланылса, сондай
зақым келуі мүмкін.
Жұмысты жылдамдату мақсатында бұрыштық тегістеу станогына артық қысым көрсетуге
тыйым салынады.
Бұрыштық тегістеу станогының жылдамдығының күрт өзгеруіне жол берілмей, қажақ
дискілерге жеңіл қысым жасалған кезде, олар неғұрлым тиімді жұмыс жасайды.
Егер бұрыштық тегістеу станогы тым қатты қызса, 2-3 минут бос жүрісті қосып, оның
қалыпты жұмыс температурасына дейін суығанын күтіңіз.

10. ПАЙДАЛАНЫЛҒАН БАТАРЕЯЛАР ЖИНАҒЫН ЖОЮ
Табиғи ресурстарды үнемдеу үшін, батареялар жинағын тиісті түрде қайта өңдеуді және
жою орындарына тапсырыңыз. Бұл батарея блогының құрамында литий аккумуляторлары
бар. Қайта өңдеу және жою орындары туралы туралы ақпарат алу үшін жергілікті жою
ұйымына хабарласыңыз. Құрылғыны пайдаланып, аккумуляторды қуатсыздандырып,
батарея блогын құрал корпусынан шығарыңыз және қысқа тұйықталудың және энергияның
жұмсалуын болдырмау үшін, батарея блогының қосылыстарына берік таспаны
жабыстырыңыз. Қандай да бір компоненттерді ашуға немесе шығаруға тырыспаңыз.

БҰРЫШТЫҚ ТЕГІСТЕУ СТАНОГЫН ПАЙДАЛАНУ
БОЙЫНША КЕҢЕСТЕР
Әрдайым ең үлкен жылдамдыққа жеткенше бос жүрістен бастап, содан кейін жұмысқа
кірісіңіз.
Жұмысты жылдамырақ аяқтау үшін, дискке күш салмаңыз, диск жылдамдығының азаюы
неғұрлым ұзақ жұмыс уақытын білдіреді.
Әрдайым диск пен дайындама арасында 15º-тан 30º дейін бұрышта жұмыс жасаңыз.
Неғұрлым үлкен бұрыш дайындамада толқынды жолақтардың пайда боулына әкеледі
және беттің өңдеуін бұзады.
Бұрыштық тегістеу станогын дайындама бойымен көлденең, артқа және алдыға
жылжытыңыз.
Ығысуды болдырмау үшін, дайындамаларды әрдайым мықтап бекітіңіз.

ТЕХНКИАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ
1. Тегістеу станогының желдеткіш тесіктерін тазалықта ұстап, бітелуіне жол бермеңіз.
Мүмкіндігінше, ішкі ластанудан тазарту үшін, тесіктерді қысылған ауамен үрлеңіз (бұл
процедураны орындау үшін қорғаныс көзілдірігін тағыңыз).
2. Тегістеу станогының сыртқы корпусын тазалықта, консистентті май іздерінсіз ұстау
қажет. Сумен жумаңыз және еріткіштер мен қажақ материалдарын қолданбаңыз. Құралды
тазалау үшін тек жұмсақ сабын мен ылғалды матаны қолданыңыз. Қандай да бір
сұйықтықтың құралға ағып кетуіне жол бермеңіз. Құралдың кез келген бөліктерін сұйықтыққа
батыруға тыйым салынады.
3. Бұл бұрыштық тегістеу станогы қосымша майлауды қажет етпейді. Құрылғыда
пайдаланушы тарапынан қызмет көрсетілуі мүмкін бөлшектер жоқ.
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4. Электр құралын және керек-жарақтарды әрдайым құрғақ және балалардың қолы
жетпейтін жерде сақтаңыз.

АҚАУЛАРДЫ ЖОЮ  
Сіздің жаңа бұрыштық тегістеу станогын пайдалану шынында да оңай болғанымен, мәселелер 
туындаған кезде келесі жайттарды тексеріңіз:
1. Егер тегістеу дискісі дірілдесе немесе тербелсе, сыртқы фланецтің тартысын немесе 
дисктің фоанецтік тақтайда дұрыс орнатылғанын тексеріңіз.
2. Зақымданған дискіні қолданбаңыз, себебі ол секіруі мүмкін. Оны шығарып алып, жаңасын 
орнатыңыз. Ескі дискті дұрыс жойыңыз.
3. Алюминиймен немесе соған ұқсас жұмсақ қорытпамен жұмыс жасаған кезде, диск жиі 
жағдайда бітеліп, тегістеуді тиімсіз орындайды.
4. Шеткі температураларда немесе белсенді пайдаланудан кейін батареялық бөліктен кішіг 
ірім сұйықтық ағуы мүмкін. Барлық сұйықтықтарды қолыңыздан, теріңізден немесе киіміңізден 
сабын мен судың көмегімен шайыңыз.
5. Батареядан берілетін қуат жылу бөледі. Жылу берілетін энергия артқан сайын ұлғаяды.
Бұл батареялар жинағының зақымдануына әкелмейді және жылуды бөлу қалыпты жағдай
болып табылады. Егер сіз оны суытқыңыз келсе, жұмысты жалғастырмай тұрып, құралдың 
суығанын күтіңіз.
6. Батареялар жинағы қаттау кезінде қызуы мүмкін. Бұл қалыпты жағдай. Бұл қуаттау 
барысында батареялардың ішінде химиялық реакциялардың түрленуінің нәтижесі болып
табылады.
7. Қуаттау құрылғысы қуаттау кезінде қызады. Бұл қалыпты жағдай. Бұл берілетін
энергияның түрлену нәтижесі болып табылады.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ

Электрлік өнімдердің қалдықтарын тұрмыстық қоқысқа тастауға болмайды. Кәдеге 
жаратуға арналған арнайы мекемелер болса, құралды кәдеге жаратыңыз. Кәдеге 
жарату бойынша кеңес алу үшін жергілікті өкілетті органдарға немесе сауда орнына 

хабарласыңыз.

DISPOSAL OF AN EXHAUSTED BATTERY PACK
To preserve natural resources, please recycle or dispose of the battery pack properly. This 
battery pack contains Li-ion batteries. Consult your local waste authority for information 
regarding available recycling and/or disposal options. Discharge your battery pack by 

operating your hammer, then remove the battery pack from the hammer housing and cover the 
battery pack connections with heavy-duty adhesive tape to prevent short circuit and energy 
discharge. Do not attempt to open or remove any of the components.
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СӘЙКЕСТІК ДЕКЛАРАЦИЯСЫ

Бiз,
ADEO Services

135 Rue Sadi Carnot - CS 00001, 59790 RONCHIN - France (Франция),
бүкіл жауапкершілікпен, осы CGA18LD сымсыз бұрышттық тегістеу

станогы келесі стандарттарға және стандарттау құжаттарына
сәйкес келеді деп жариялаймыз.

Бұл өнім
Сипаттамасы: сымсыз бұрышттық тегістеу станогы 115 мм

Үлгісі: CGA18LD (CGA — машиналық жабдық түріндегі арналуы,
бұрыштық тегістеу станогын білдіреді)

Функциясы: перифериялық және бұрыштық тегістеу
Партия нөмірі:

Келесі Директиваларға сәйкес келеді
2006/42/EC, 2014/30/EU

RoHS директивасы (EU) 2015/863 өзгерістерімен 2011/65/EU

Келесі стандарттарға сәйкес келеді:
EN 60745-1:2009+A11:2010

EN 60745-2-3:2011+A2:2013+A11:2014+A12:2014+A13:2015
EN 55014-1:2017
EN 55014-2:2015
IEC 62321-1:2013
IEC 62321-2:2013

IEC 62321-3-1:2013
IEC 62321-4:2013+AMD1:2017

IEC 62321-5:2013
IEC 62321-6:2015

IEC 62321-7-1:2015
IEC 62321-7-2:2017
IEC 62321-8:2017
ISO 17075:2017

Last two number of the year CE marking applied: 19

Signed in Shanghai    04-15-2019
Richie PERMAL
Supplier Quality Leader
Authorized representative of Julien Ledin, ADEO Quality Leader
ADEO Services 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN – France
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ГАРАНТИЯ

1. Продукция компании Dexter разработана в соответствии с высшими стандартами качества 
для бытовых инструментов. Dexter предоставляет на свои продукты 24-месячную гарантию 
со дня приобретения. Эта гарантия распространяется на все дефекты материалов и 
производства, которые могут возникнуть. Никакие другие претензии, любого вида, прямые 
или непрямые, относящиеся к людям или материалам, не могут быть удовлетворены. 
Продукция Dexter не предназначена для профессионального применения.

2. В случае возникновения проблемы или обнаружения дефекта необходимо прежде всего 
обратиться к дилеру компании Dexter. В большинстве случаев дилер компании Dexter может 
решить проблему или устранить дефект.

3. Ремонт или замена узлов не продлевают изначальный срок гарантии.
4. На неисправности, возникшие в результате неправильного использования или износа, 

гарантия не распространяется. 
Помимо всего прочего, это касается износа выключателей, защитных выключателей и 

двигателей.
5. Претензия в рамках гарантийных обязательств может быть принята только при следующих 

условиях:
• Имеется подтверждение даты покупки в виде квитанции.
• Никакой ремонт не проводился третьими лицами.
• Инструмент не подвергался неправильному использованию (перегрузкам или установке 

несертифицированных насадок).
• Отсутствуют повреждения вследствие внешних воздействий, таких как песок или камни.
• Отсутствуют повреждения вследствие несоблюдения правил техники безопасности и 

инструкций по применению.
• Отсутствуют форс-мажорные обстоятельства с нашей стороны.
• Прилагается описание претензии.
6. Условия гарантийного обслуживания включают наши правила продажи и поставки.
7. Неисправные инструменты, подлежащие возврату в компанию Dexter через дилера Dexter, 

компания Dexter принимает при условии надлежащей упаковки изделия. Если покупатель 
возвращает товары непосредственно в компанию Dexter, компания сможет выполнить 
обслуживание таких товаров только при условии, что покупатель оплачивает расходы на 
доставку.

8. Компания Dexter Power не принимает продукцию, не упакованную должным образом.
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ОБЩИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ 
РАБОТЕ С ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТАМИ 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Прочитайте все предупреждения по технике безопасности и 
все инструкции.  Несоблюдение этих предупреждений и инструкций может привести к 

поражению электрическим током, пожарам и (или) тяжелым травмам.

Сохраните все предупреждения и инструкции для использования в будущем.
Термин «электроинструмент» в предупреждениях означает электрический инструмент с 
питанием от сети (с кабелем) или электрический инструмент с питанием от батареи (без 
кабеля).

СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ
1. Безопасность рабочего места
a) Обеспечьте чистоту и освещенность рабочей зоны. Загроможденные и плохо 

освещенные места служат причиной несчастных случаев.
b) Не используйте электроинструменты во взрывоопасных местах, например, вблизи 

горючих жидкостей, газов или пыли. Электроинструменты генерируют искры, которые 
могут воспламенить пыль или испарения.

c) Не позволяйте детям и другим людям находиться вблизи работающего 
электроинструмента. Отвлекающие факторы могут привести к потере контроля.

2. Электротехническая безопасность
a) Вилка электроинструмента должна соответствовать розетке. Никогда не 

переделывайте вилку. Не используйте никакие переходники для вилок инструментов 
с заземлением. Использование оригинальных вилок и соответствующих им розеток 
уменьшает риск поражения электрическим током.

b) Избегайте прикосновений к заземленным объектам, таким как трубы, радиаторы, 
плиты и холодильники. Существует повышенная опасность поражения электрическим 
током, если ваше тело заземлено.

c) Не подвергайте электроинструменты воздействию дождя или влажности. При 
попадании воды в электроинструмент увеличивается риск поражения электрическим током.

d) Обращайтесь с кабелем аккуратно. Никогда не переносите, не тяните и не 
выключайте электроинструмент за кабель. Не оставляйте кабель вблизи источников 
тепла, масла, острых предметов или движущихся частей. Поврежденные или 
запутанные кабели повышают опасность поражения электрическим током.

e) Для работы с электроинструментом вне помещения используйте предназначенный 
для этого удлинительный кабель. Использование кабеля, подходящего для 
использования вне помещения, сокращает опасность поражения электрическим током. 

f) Если работа с электроинструментами в условиях повышенной влажности неизбежна, 
используйте устройство защитного отключения (УЗО). Использование УЗО уменьшает 
риск поражения электрическим током. 

3. Личная безопасность
a) Будьте бдительны, следите за тем, что делаете, и следуйте здравому смыслу при 

использовании электроинструмента. Не пользуйтесь электроинструментом, если вы 
устали или находитесь под воздействием наркотиков, алкоголя или медикаментов. 
Даже кратковременная невнимательность при работе с электроинструментом может 
привести к тяжелым травмам. 

b) Используйте средства индивидуальной защиты. Всегда надевайте защитные 
средства для глаз. Использование защитных средств, таких как противопылевая маска, 
нескользкая предохранительная обувь, жесткая каска или средства защиты органов слуха 

Оригинальные инструкции
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в соответствующих условиях уменьшает риск травмирования. 

c) Не допускайте непредвиденных запусков. Перед подключением питания и/
или комплекта батарей, а также прежде чем поднимать или переносить 
электроинструмент, убедитесь, что выключатель находится в выключенном 
положении. Не держите палец на выключателе при переноске электроинструментов и 
не включайте вилку в розетку, если электроинструмент включен. Это может привести к 
несчастному случаю. 

d) Перед включением электроинструмента снимите с него регулировочные 
инструменты и гаечные ключи. Гаечный ключ, оставленный на подвижной детали 
электроинструмента, может вызвать травмы.  

e) Не тянитесь. Во время работы всегда сохраняйте устойчивое положение. Это позволит 
лучше контролировать электроинструмент в непредвиденных ситуациях. 

f) Одевайтесь надлежащим образом. Не надевайте свободную одежду и украшения. 
Держите волосы, одежду и перчатки подальше от движущихся частей. Свободная 
одежда, украшения и длинные волосы могут попасть в движущиеся части.

g) При наличии пылеулавливающих устройств убедитесь в том, что они подключены 
и правильно работают. Использование пылеулавливателей снижает вред, причиняемый 
пылью.

4. Использование и обслуживание электроинструмента 
a) Не прилагайте к электроинструменту чрезмерных усилий. Используйте подходящий 

для ваших задач электроинструмент. Правильный электроинструмент безопасен и лучше 
работает при номинальной мощности. 

b) Не используйте электроинструмент, если его выключатель неисправен. 
Электроинструменты с неисправным выключателем опасны и подлежат ремонту.

c) Перед регулировкой, сменой принадлежностей или хранением отключите 
электроинструмент от сети питания и/или аккумулятора. Такие меры предосторожности 
уменьшают риск случайного запуска электроинструмента. 

d) Храните неиспользуемые электроинструменты в местах, недоступных для детей, и 
не доверяйте электроинструмент лицам, не знакомым с ним и с этими инструкциями. 
Электроинструменты опасны в руках неподготовленных пользователей. 

e) Проводите техническое обслуживание электроинструментов. Проверьте 
выравнивание и сцепление подвижных деталей, наличие поломок и прочие условия, 
которые могут повлиять на работу электроинструмента. В случае повреждения 
инструмента отремонтируйте его перед использованием. Многие несчастные случаи 
вызваны неправильным техобслуживанием электроинструментов. 

f) Храните режущие инструменты в чистоте и заточенном состоянии. Правильно 
обслуживаемые и хорошо заточенные режущие инструменты меньше заклинивают и лучше 
контролируются. 

g) Используйте электроинструмент, аксессуары, насадки и т. п. в соответствии с этими 
инструкциями, принимая во внимание условия работы и специфику выполняемой 
работы. Использование электроинструмента для выполнения непредусмотренных 
операций может привести к опасным ситуациям. 

5. Использование и обслуживание инструмента с питанием от батарей
a) Заряжайте батареи только с помощью зарядного устройства, указанного 

изготовителем. Зарядное устройство, предназначенное для одного типа батарей, может 
стать причиной пожара при использовании с другим типом батарей.

b) Используйте электроинструмент только со специально предназначенными для 
него батарейными блоками. Использование любого другого вида батарей может стать 
причиной несчастных случаев или пожара.

c) Когда батарейный блок не используется, храните его отдельно от металлических 
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предметов — канцелярских скрепок, монет, ключей, гвоздей, винтов и др. — они 
могут соединить выводы батареи. Короткое замыкание контактов батареи может стать 
причиной ожогов или пожара.

d) При неблагоприятных обстоятельствах из батареи может потечь электролит; 
избегайте контакта с ним. Если случайный контакт произошел, промойте под 
проточной водой. Если электролит попал в глаза, обратитесь к врачу. Электролит батареи 
может вызвать раздражение и ожоги.

6. Ремонт
a) Ремонт электроинструмента должен производиться квалифицированным лицом 

с использованием только идентичных запасных частей. Это обеспечит безопасную 
работу электроинструмента.

УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ВСЕХ ОПЕРАЦИЙ
Общие правила техники безопасности для шлифовки:
a) Данный электроинструмент предназначен для работы в качестве шлифовального 

станка. Прочитайте все правила безопасности, инструкции, иллюстрации и спецификации, 
прилагаемые к этому электроинструменту. Невыполнение изложенных ниже инструкций 
может привести к поражению электрическим током, пожаром и/или тяжелым травмам.

b) Такие операции, как шлифование песком, проволочной щеткой или резка, 
выполнять этим электроинструментом не рекомендуется. Операции, для которых 
электроинструмент не предназначен, могут создать опасную ситуацию и привести к травме.

c) Никогда не используйте аксессуары, не изготовленные или не рекомендованные 
производителем. Если аксессуар может быть присоединен к электроинструменту, это еще 
не гарантия безопасной работы.

d) Номинальная скорость аксессуаров должна быть по меньшей мере равна 
максимальной скорости, отмеченной на электроинструменте. Принадлежности, 
работающие быстрее своей номинальной скорости, могут сломаться и отлететь.

e) Наружный диаметр и толщина аксессуара должны соответствовать паспортным 
данным вашего электроинструмента. Аксессуары неправильного размера невозможно 
нормально экранировать и контролировать.

f) Резьба монтируемых принадлежностей должна соответствовать резьбе шпинделя 
шлифовального станка. В случае принадлежностей, монтируемых фланцевым способом, 
отверстие для дерева должно соответствовать диаметру фланца в месте монтажа. 
Принадлежности, не подходящие к крепежным приспособлениям приводного инструмента, 
будут работать с нарушением баланса, избыточной вибрацией и могут привести к потере 
контроля.

g) Не используйте поврежденные аксессуары. Перед каждым использованием проверьте 
абразивные круги на отсутствие сколов и трещин, прокладки – на отсутствие трещин и 
износ, проволочную щетку – на исправность проволоки. Если инструмент или аксессуар 
упал, проверьте его на наличие повреждений или установите неповрежденный аксессуар. 
После проверки и установки аксессуаров расположитесь вне плоскости вращающейся 
насадки и запустите электроинструмент на холостом ходу на максимальной скорости в 
течение одной минуты. Поврежденные аксессуары, как правило, разрушаются в ходе этого 
испытания.

h) Используйте средства индивидуальной защиты. В зависимости от характера работы, 
используйте защитную маску или защитные очки. При необходимости носите респиратор, 
протекторы слуха, защитные перчатки и фартук, защищающий от небольших фрагментов 
диска или заготовки. Защита глаз должна быть достаточной против отлетающих 
фрагментов в различных операциях. Маска или респиратор должны фильтровать частицы, 
образующиеся во время работы. Длительное воздействие сильного шума может привести к 
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потере слуха.

i) Держите посторонних на безопасном расстоянии от рабочей зоны. Каждый, кто 
находится в рабочей зоне, должен использовать средства индивидуальной защиты. 
Фрагменты заготовки или сломанной насадки могут отлететь и травмировать человека 
даже за пределами рабочей зоны.

j) При выполнении операций, когда режущий элемент может контактировать со 
скрытой проводкой, держите инструмент только за изолированные поверхности. 
Касание провода под напряжением может передать напряжение на металлические детали 
электроинструмента, и оператор получит удар током.

k) Всегда держите шнур на расстоянии от вращающейся насадки. Если вы теряете 
контроль, шнур может быть перерезан или захвачен, а ваша рука или пальцы могут быть 
втянуты во вращающийся механизм.

l) Никогда не кладите электроинструмент, пока насадка не остановится полностью. 
Вращающийся аксессуар может зацепиться за поверхность и потянуть неконтролируемый 
электроинструмент.

m) Не включайте электроинструмент, когда держите его сбоку. При случайном контакте 
вращающаяся насадка может зацепить одежду и притянуть инструмент к вашему телу.

n) Регулярно прочищайте вентиляционные отверстия электроинструмента. Вентилятор 
двигателя засасывает пыль внутрь корпуса, и при чрезмерном накоплении металлических 
частиц возможно поражение электрическим током.

o) Не включайте устройство вблизи горючих материалов. Искры могут воспламенить эти 
материалы.

p) Не используйте аксессуары, требующие жидких охладителей. Использование воды или 
других охлаждающих жидкостей может привести к поражению электрическим током.

Дополнительные указания по безопасности для всех операций
Обратный удар и его предупреждение
Обратный удар – это внезапная реакция на защемление или торможение вращающегося 
диска, прокладки, щетки или любой другой насадки. Защемление или остановка 
вращающегося аксессуара вызывает бросок неконтролируемого инструмента в направлении, 
противоположном вращению аксессуара в точке торможения.
Например, если абразивный круг зацепился или заклинил в заготовке, кромка круга, входящая 
в зону торможения, врезается в поверхность материала, вызывая подъем или бросок круга. 
Круг может быть отброшен к оператору или от него, в зависимости от направления движения 
круга в точке торможения. Абразивные круги в таких случаях нередко ломаются.
Обратный удар возникает при использовании инструмента не по назначению или 
несоблюдении правил или условий эксплуатации; его можно избежать, придерживаясь 
следующих предостережений:
a) Крепко держите инструмент, расположив тело и руку наиболее удобным образом 

для реакции на обратный удар. Используйте вспомогательную ручку, если она есть, для 
полного контроля отдачи или крутящего момента во время запуска. При соблюдении правил 
безопасности оператор контролирует и крутящий момент, и обратные удары.

b) Никогда не приближайте руку к вращающемуся аксессуару. Аксессуар может нанести 
обратный удар по вашей руке.

c) Не располагайтесь в зоне, где электроинструмент может двигаться в случае 
обратного удара. Отдача будет происходить в направлении, противоположном движению 
диска в точке зацепления.

d) Будьте особенно осторожны при обработке углов, острых краев и т.д. Не допускайте 
подпрыгивания и заедания аксессуара. Углы, острые кромки и подпрыгивания способствуют 
торможению вращающегося аксессуара, потере управления и обратному удару.

e) Не устанавливайте полотно цепной пилы для резьбы по дереву или зубчатую пилу. 
Такие полотна вызывают частые отдачи и потерю контроля.
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Специальные меры предосторожности при шлифовании:
a) Используйте только диски, рекомендованные для вашего инструмента, и 

специальный щиток, соответствующий выбранному диску. Диски, для которых 
электроинструмент не предназначен, не могут быть надежно экранированы и представляют 
опасность в работе.

b) Поверхность шлифования сжатых по центру дисков должны монтироваться ниже 
плоскости кромки щитка. Неправильно смонтированный диск, который проецируется в 
плоскость кромки щитка, не может быть должным образом защищен.

c) Щиток должен быть надежно прикреплен к нему и располагаться так, чтобы 
обеспечивать максимальную безопасность, а минимальная часть диска была 
направлена в сторону оператора. Щиток помогает защитить оператора от фрагментов 
расколотого диска, случайного контакта с диском и искр, из-за которых может загореться 
одежда.

d) Диски должны использоваться только по назначению.  Пример: запрещается 
шлифовать боковой стороной отрезного диска. Абразивные режущие круги предназначены 
для периферической шлифовки, боковые усилия, приложенные к данным кругам, могут 
привести к их повреждению.

e) Всегда используйте неповрежденные фланцы правильных размеров и формы и 
соответствующие выбранному диску. Правильные фланцы поддерживают диск, снижая 
вероятность его поломки. Фланцы для отрезных дисков могут отличаться от фланцев для 
шлифовального круга.

f) Не используйте изношенные диски от больших электроинструментов. Диск, 
предназначенный для мощного инструмента, не подходит для более скоростного малого 
инструмента и может лопнуть.

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ 
АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ
a) Не разбирайте, не открывайте и не вскрывайте батарейный блок. 
b) Не допускайте короткого замыкания контактов батарейного блока. Не допускайте 

беспорядочного хранения аккумуляторов в коробке или ящике, где может произойти 
короткое замыкание между несколькими аккумуляторами или между аккумулятором и 
другим проводящим материалом.

c) Не подвергайте аккумуляторную батарею воздействию огня или тепла. Не храните в местах 
попадания прямых солнечных лучей.

d) Не подвергайте аккумулятор механическим ударам.
e) В случае протечки батареи не допускайте попадания жидкости на кожу или в глаза. Если 

жидкость попала на тело, промойте пораженный участок большим количеством воды и 
обратитесь к врачу.

f) В случае проглатывания электролита или аккумулятора немедленно обратитесь к врачу.
g) Следите за тем, чтобы батарейный блок всегда был сухим и чистым.
h) В случае загрязнения протрите клеммы батарейного блока чистой сухой тканью.
i) Аккумулятор необходимо зарядить перед использованием. Всегда обращайтесь к данной 

инструкции и следуйте указаниям по правильной зарядке.
j) Не оставляйте батарейный блок в зарядном устройстве, если он не используется.
k) После длительного периода хранения необходимо несколько раз зарядить и разрядить 

аккумулятор для получения максимальной производительности.
l) Аккумулятор работает с лучшей производительностью при нормальной комнатной 

температуре (20 °C ± 5 °C).
m) При утилизации держите батареи разных электрохимических систем отдельно друг от 

друга.
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n) Заряжайте батареи только с помощью зарядного устройства, указанного изготовителем. 

Зарядное устройство, предназначенное для одного типа батарей, может стать причиной 
пожара при использовании с другим типом батарей.

o) Не используйте аккумулятор, который не предназначен для использования с данным 
устройством.

p) Храните аккумулятор в недоступном для детей месте.
q) Сохраните это руководство для дальнейшего использования.
r) Извлеките аккумулятор из устройства, если оно не используется.
s) Утилизируйте надлежащим образом.

ОБЩИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА 

   ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Прочтите все предупреждения и 
инструкции по технике безопасности. Несоблюдение этих 

предупреждений и инструкций может привести к поражению 
электрическим током, пожарам и/или тяжелым травмам.

Сохраните все предупреждения и инструкции для 
использования в будущем.

- Этим устройством могут пользоваться дети старше 8 лет, а 
также лица со сниженными физическими, сенсорными или 
ментальными возможностями или с недостаточным опытом 
и знаниями, при условии присмотра за ними или инструктажа 
относительно безопасного использования устройства и 
понимания возможной опасности.

- Дети не должны играть с этим устройством. Дети не должны 
выполнять очистку и обслуживание устройства без присмотра.

- Если кабель питания поврежден, то во избежание поражения 
электрическим током его должен заменить изготовитель, его 
технический представитель или другой квалифицированный 
специалист.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА
1. Перед выполнением зарядки полностью прочитайте 

инструкции.
2. По окончании зарядки отсоедините зарядное устройство 

от розетки. Потом отсоедините контакты блока, а затем 
отсоедините аккумулятор.

3. Не заряжайте протекающий батарейный блок.
4. Не используйте зарядные устройства в целях, для которых 

они не предназначены.
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5. Перед зарядкой убедитесь, что зарядное устройство 

соответствует местной сети переменного тока.
6. Для использования внутри помещений. При использовании 

снаружи не подвергайте инструмент воздействию дождя.
7. Зарядное устройство должно быть защищено от влаги.
8. Не используйте зарядное устройство вне помещений.
9. Не допускайте короткого замыкания контактов аккумулятора 

или зарядного устройства.
10. При зарядке соблюдайте полярность (+/-).
11. Не открывайте устройство и храните его в недоступном для 

детей месте. 
12. Не заряжайте аккумуляторы других производителей и других 

моделей.
13. Убедитесь, что соединение между зарядным устройством и 

аккумулятором установлено правильно и инородные объекты 
не препятствуют ему.

14. Избегайте попадания посторонних предметов, грязи и влаги в 
зарядное устройство. Храните его в сухом теплом месте.

15. При зарядке убедитесь, что зарядное устройство 
находится в хорошо проветриваемом помещении вдали 
от горючих материалов. Аккумулятор может нагреваться в 
процессе зарядки. Не заряжайте аккумулятор чрезмерно. 
Не оставляйте аккумулятор и зарядное устройство без 
присмотра во время зарядки. 

16. Не пытайтесь заряжать неперезаряжаемые батареи. Это 
может привести к их перегреву и повреждению.

17. Для обеспечения максимального срока службы и 
производительности аккумулятора всегда заряжайте его при 
температуре от 18°C до 24°C. Не заряжайте батарею при 
температуре ниже 0°C или выше 40°C. Это важно, так как 
может предотвратить серьезные повреждения аккумулятора.

18. Заряжайте только аккумуляторы рекомендованного 
производителем типа. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Тип CGA18LD (CGA -назначение в виде машинного оборудования, представляет собой 
угловой шлифовальный станок

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ШУМА
Взвешенный уровень звукового давления LpA  77дБ(A)
KpA   3дБ(A) 
Взвешенная акустическая мощность LwA  88дБ(A) 
KwA  3дБ(A)
Используйте средства защиты органов слуха, если звуковое давление превышает 80дБ(A) 

ИНФОРМАЦИЯ О ВИБРАЦИИ
Общие показатели вибрации (суммарная трехкомпонентная вибрация) определены в 
соответствии с EN 60745:

Шлифовальный 
станок

поверхность 
шлифования 

Значение вибрационного воздействия ah,AG = 4.381м/с2

Погрешность значения K=1,5 м/с²

ВНИМАНИЕ: Реальное вибрационное воздействие электроинструмента может 
отличаться от указанного в зависимости от способа использования инструмента. Факторы, 

обуславливающие силу вибрационного воздействие, приведены ниже.

Порядок использования инструмента и шлифования материала.
Инструмент находится в надлежащем состоянии и хорошо обслуживается.
Для инструмента используются правильные насадки, которые всегда хорошо заточены и 
находятся в надлежащем состоянии.
Оператор правильно и крепко держится за рукоятку устройства и использует антивибрационные 
средства защиты.
Инструмент применяется по назначению в соответствии с проектом и данными инструкциями. 
Примечание:
- Указанный общий показатель вибрации определен с помощью стандартного теста и может 
быть использован для сравнения разных инструментов.
- Общий показатель вибрации также может использоваться для предварительной оценки 
уровня воздействия.
Внимание:
- Реальное вибрационное воздействие электроинструмента может отличаться от указанного в 
зависимости от способа использования инструмента.

Напряжение 
Номинальная скорость вращения
Размер диска
Внутренний диаметр диска
Рекомендуемая толщина шлифовального диска
Тип шлифовального диска
Тип щитка шлифовального диска
Резьба шпинделя
Масса устройства

                                   18 В  
8800 об/мин

115 мм
22,23 мм

6 мм
Тип 27

Для шлифовального диска типа 27
M14

1.56 кг
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- Рекомендации по уменьшению
вибрационного воздействия.  
1) надевайте перчатки во время работы
2) ограничьте время работы и сократите время включений.
При неправильном использовании данное устройство может способствовать появлению 
вибрационного синдрома рук.

ВНИМАНИЕ: При оценке уровня воздействия вибрации в реальных условиях необходимо 
также принимать во внимание периоды, когда инструмент отключен или работает 

вхолостую. Это может значительно снизить уровень воздействия в течение всего времени 
работы.
Минимизируйте риск вибрационного воздействия.
ВСЕГДА используйте аксессуары в хорошем рабочем состоянии.
Обслуживайте изделие в соответствии с данными инструкциями и хорошо смазывайте (при 
необходимости).
Если инструмент будет использоваться регулярно, приобретите антивибрационные аксессуары.
Не используйте инструмент при температуре ниже 100C.
Планируйте рабочий график так, чтобы распределить использование инструментов с высокой 
вибрацией на несколько дней.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Комплект батарей продано отдельно
Зарядное устройство продано отдельно
Вспомогательная рукоятка 1 шт.
шлифовальный диск  1 шт.
щиток диска для шлифования 1 шт.
гаечный ключ 1 шт.

Рекомендуем приобретать все принадлежности в том же магазине, где был куплен сам 
инструмент. Используйте высококачественные принадлежности известных марок. Выбирайте 
тип принадлежностей в соответствии с видом предстоящей работы. Дополнительные сведения 
см. на упаковке аксессуара. Работники магазина помогут с выбором и дадут необходимые 
советы.

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ
1. Вспомогательная рукоятка
2. Кнопка блокировки шпинделя
3. Мягкая рукоятка
4. Комплект батарей* 
5. Кнопка отсоединения комплекта батарей*
6. Переключатель вкл./выкл. 
7. Щиток шлифовального диска
8. Внешний фланец
9. Внутренний фланец
10. Гаечный ключ
11. Шлифовальный диск 

* Не все принадлежности, приведенные на рисунках или описанные в документе, 
включены в стандартный комплект поставки.
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Прочитайте руководство по эксплуатации, чтобы уменьшить риск получения травм.

Предупреждение.

Этот продукт может перерабатываться. Если он больше не пригоден для 
пользования, сдайте его в утилизационный центр.

Используйте средства защиты органов слуха.

Надевайте защиту для глаз

Используйте респиратор.

Надевайте защитные перчатки.

    
Шлифование лицевой поверхности запрещается выполнять с помощью дисков для 
абразивной резки

Не пользуйтесь неисправной шлифовальной машиной

Запрещается шлифовка с влажным охлаждением

При ненадлежащей утилизации аккумуляторы могут попасть в водную среду, что 
может представлять опасность для экосистемы. Не утилизируйте аккумуляторы 
вместе с неотсортированными бытовыми отходами.

Не поджигать

Ненужные электротехнические изделия нельзя утилизировать вместе с 
бытовым мусором. Сдавайте их на переработку там, где это доступно. Получите 
информацию по переработке в местных органах власти или у торгового 
представителя.

Заряжайте аккумулятор при температуре от 0oC до 40 oC.

Литий-ионный аккумулятор. Данное изделие маркировано символом,
указывающим на отдельную утилизацию для всех аккумуляторных блоков
и батарей. Аккумулятор будет переработан или ликвидирован в целях
снижения влияния на окружающую среду. Аккумуляторы представляют
потенциальную опасность для окружающей среды и здоровья людей из-за
наличия в них опасных веществ.

Использовать только внутри помещений.

ОБОЗНАЧЕНИЯ
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Двойная изоляция

Предохранитель.

Положительная клемма

Отрицательная клемма

T 2A

Тип CGA18LD (CGA -назначение в виде машинного оборудования, представляет собой 
угловой шлифовальный станок

Рекомендуем приобретать перечисленные выше принадлежности в том же магазине, где было 
куплено зарядное устройство. Дополнительные сведения см. на упаковке принадлежностей. 
Работники магазина помогут с выбором и дадут необходимые советы.
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

 ПРИМЕЧАНИЕ: Перед использованием инструмента внимательно прочитайте 
инструкцию.

ПРИМЕНЕНИЕ
Станок предназначен для первичной обработки и зачистки металлической щеткой 
металлических и каменных материалов без использования воды. 

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
A) ЗАРЯДКА БАТАРЕИ
Поставляемое зарядное устройство совместимо с литий-ионной батареей, установленной в 
устройстве. Не пользуйтесь другими зарядными устройствами.
Литий-ионная батарея защищен против глубокой разрядки. Когда аккумулятор полностью 
разряжен, устройство автоматически отключается при помощи защитной цепи. Патрон 
продолжает вращаться еще некоторое время.
В теплых условиях или после интенсивного использования аккумулятор может очень сильно 
нагреться. В таком случае его нельзя заряжать. Дайте аккумулятору остыть некоторое время 
прежде, чем заряжать его.
Перед первым использованием или после длительного хранения аккумулятор необходимо 
несколько раз полностью зарядить и разрядить.

B) ИЗВЛЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКТА БАТАРЕЙ
Нажмите кнопку отсоединения аккумулятора (5), а затем выдвиньте аккумулятор из 
устройства.

C) УСТАНОВКА КОМПЛЕКТА БАТАРЕЙ 
Вдвиньте с достаточным усилием полностью заряженный комплект батарей в инструмент до 
щелчка в нужном положении. 

D) ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА (СМ. РИС. A)
ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАРЯДКИ
1) Вставьте зарядное устройство в подходящую розетку. Индикатор будет светиться зеленым 
светом.
2) Вставьте аккумулятор в зарядное устройство. Индикатор будет светиться красным светом, 
показывая, что идет зарядка.
3) По завершении зарядки индикатор загорится зеленым светом. Теперь аккумулятор 
полностью заряжен. Отсоедините зарядное устройство от сети и извлеките аккумулятор.

ВНИМАНИЕ: Если аккумулятор полностью разрядился после длительного 
использования или нагрелся под воздействием прямых солнечных лучей, дайте 

ему остыть некоторое время прежде, чем заряжать.

ИНДИКАТОР ЗАРЯДКИ 
Данное зарядное устройство спроектировано для обнаружения проблем, которые могут 
возникнуть с комплектом батарей. Индикатор зарядки указывает на проблемы (см. 
таблицу ниже). В таком случае установите новый аккумулятор в зарядное устройство, 
чтобы проверить его исправность. Если новый аккумулятор заряжается правильно, то 
оригинальный аккумулятор неисправен, и его необходимо отдать в сервисный центр или в 
пункт переработки. Если при зарядке нового аккумулятора возникают те же проблемы, что и 
с оригинальным аккумулятором, то зарядное устройство необходимо отдать на проверку в 
сервисный центр.
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Свет Мигание индикатора Статус

Светится красным
________

Зарядка 

Мигает красным
_   _   _   _

Неисправный аккумулятор

Светится зеленым
________

Зарядка завершена

Мигает зеленым
_   _   _   _

Горячая/холодная задержка

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
1. ВЫДВИЖЕНИЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ ВКЛ./ВЫКЛ. (СМ. B)
Чтобы запустить электроинструмент, сначала нажмите на заднюю часть переключателя вкл./
выкл., затем протолкните переключатель вкл./выкл. (6) вперед.
Чтобы заблокировать переключатель вкл./выкл. (6), вдавите на переключатель вкл./выкл. (6) 
вниз спереди до щелчка.
Чтобы выключить электроинструмент, кратковременно вдавите вниз переключатель вкл./
выкл. (6), а затем отпустите его.
Примечание: Станок оснащен функцией защиты от случайного запуска.
Станок не будет работать, если вы установите в станок батарею, в то время как 
переключатель находится в положении «вкл.», в целях обеспечения безопасности 
пользователя. Станок заработает только после установки переключателя в положение 
«выкл.» и повторного включения. 

2. ЗОНЫ РУКОЯТОК
Во время работы всегда крепко держите угловой шлифовальный станок двумя руками.

3. РЕГУЛИРУЕМАЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ РУЧКА (см. рис. C)
Имеется дополнительная функция двух рабочих позиций, чтобы обеспечить максимально 
безопасный и удобный контроль над угловым шлифовальным станком. Ручку можно ввинтить 
по часовой стрелке в какое-либо отверстие по бокам коробки передач.
ПРИМЕЧАНИЕ: данной ручкой следует пользоваться всегда, чтобы обеспечить полный 
контроль над инструментом.

4. КНОПКА БЛОКИРОВКИ ШПИНДЕЛЯ
Кнопку блокировки шпинделя можно использовать только во время смены ДИСКА. 

ВНИМАНИЕ: Никогда не нажимайте ее, если диск вращается!

5. ПОДГОНКА ДИСКА (см. рис. D, E)
Внутренний фланец (9) располагается над шпинделем, следует проверить правильность его 
расположения. Две обработанные плоские секции должны находиться передней стороной 
к угловому шлифовальному станку и занимать правильное положение на шпинделе. 
Расположите диск (11) на внутреннем фланце (9), этикетка должна быть обращена к угловому 
шлифовальному станку, затем поместите внешний фланец (8) на шпиндель. Нажмите 
кнопку блокировки шпинделя (2) и поворачивайте шпиндель до тех пор, пока он не будет 
заблокирован, затем надежно затяните внешний фланец (8) с помощью гаечного ключа, 
входящего в комплект поставки (10). Проверьте, чтобы диск мог свободно вращаться и был 
надежно зафиксирован. Выполните испытание на холостом ходу в течение 20 секунд, чтобы 
проверить вибрацию диска и его биение. Чтобы извлечь диск, повторите данные шаги в 
обратном порядке.
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ВНИМАНИЕ: Не используйте диск, на котором указано меньшее число об/мин, чем 
максимальная номинальная скорость, приведенная на паспортной табличке. Почистите 
фланцы и проверьте новый диск.

6. ЗАКРЕПИТЕ ВНЕШНИЙ ФЛАНЕЦ С ПОМОЩЬЮ СКОБ (СМ. РИС. F)
Убедитесь, что поднятая часть внешнего фланца правильно отрегулирована и обращена 
передней стороной к диску, чтобы обеспечить дополнительную поддержку для отверстия 
диска. Всегда проверяйте надежность крепления диска.

7. РЕГУЛИРОВКА И ДЕМОНТАЖ ЩИТКА 
РЕГУЛИРОВКА ЩИТКА
Перед выполнением любых работ на машине извлекайте комплект батарей.
Для работы с шлифовальными дисками щиток диска должен быть смонтирован.
Щиток диска для шлифования
Кодировка на выступе щитка диска обеспечивает возможность монтажа на станке только того 
типа щитка, который подходит к станку.
Поднимите зажимной рычаг. Поместите щиток диска с кодировкой на выступе в паз с 
кодировкой, расположенный на шпинделе торца станка, и поверните в требуемое положение 
(рекомендуемый диапазон работы щитка составляет от -30° до +30°).
Чтобы закрепить щиток диска, опустите зажимной рычаг.
Закрытая сторона щитка диска всегда должна быть обращена к оператору.

ДЕМОНТАЖ ЩИТКА (СМ. РИС. G1, G2, G3, G4)
Запрещается демонтировать щиток в любых других рабочих условиях. Для демонтажа, 
прежде всего, извлеките диск и оба фланца. Затем поднимите зажимной рычаг и поверните 
щиток, чтобы выровнять выступы с выемкой коробки передач, затем извлеките щиток (щиток 
правильно отрегулирован, не затроньте его гайку случайно).
Чтобы установить щиток на место, повторите процесс в обратном порядке. Храните все части 
в надежном месте. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Щиток правильно отрегулирован для непосредственного использования, не 
затрагивайте его гайку случайно. Однако после продолжительного времени эксплуатации, 
пользователю может потребоваться отрегулировать гайку щитка (при поднятом зажимном 
рычаге и с помощью регулировочного инструмента), чтобы обеспечить надежную фиксацию 
щитка после заключительного опускания зажимного рычага. (в закрытом положении с 
усилием 8 Нм хорошо зафиксированный щиток невозможно повернуть).

8. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ШЛИФОВАЛЬНОГО СТАНКА (СМ. РИС. H)
ВНИМАНИЕ: Не включайте шлифовальный станок, когда диск соприкасается с заготовкой. 
Перед началом шлифовки обеспечьте достижение диском максимальной скорости.
ВНИМАНИЕ: Запрещается применять режущий диск для шлифовки. Во время шлифовки 
используйте только щиток диска для шлифовки, не используйте другой диск и другой щиток 
для диска, которые не упомянуты в данном руководстве.
ОСТОРОЖНО: Обеспечьте правильную опору заготовки.
Держите угловой шлифовальный станок одной рукой за главную рукоятку, а другой рукой 
крепко обхватите вспомогательную ручку.
Всегда располагайте щиток так, чтобы с интенсивностью работы диска он был как можно 
дальше от вас.
Будьте готовы к выбросу искр при соприкосновении диска с металлом. 
Чтобы обеспечить наилучший контроль над инструментом, эвакуацию материала и минимум 
перегрузки, сохраняйте угол между диском и поверхностью заготовки примерно от 15º до 30º 
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во время шлифовки.
Будьте осторожны при работе с углами, так как соприкосновение с обрабатываемой 
поверхностью может привести к отскакиванию или загибу шлифовального станка.
ПРИМЕЧАНИЕ: Во время бокового и периферического шлифования также необходимо 
сохранять угол между диском и поверхностью заготовки примерно от 15º до 30º.
По завершении работы дайте заготовке остынуть. Не прикасайтесь к поверхности.

9. ПЕРЕГРУЗКА
Перегрузка может привести к повреждению электродвигателя угловой шлифовального 
станка. Это может произойти, если угловой шлифовальный станок подвергается интенсивной 
эксплуатации в течение продолжительного периода времени.
Запрещается оказывать избыточное давление на угловой шлифовальный станок в целях 
ускорения работы.
Абразивные диски работают с большей эффективностью, если на них оказывается легкое 
давление, не допуская таким образом скачка скорости углового шлифовального станка.
Если угловой шлифовальный станок слишком разогрелся, обеспечьте 2-3 минуты холостого 
хода, чтобы он остыл до нормальной рабочей температуры.

10. УТИЛИЗАЦИЯ ОТРАБОТАННОГО КОМПЛЕКТА БАТАРЕЙ
В целях сбережения природных ресурсов отправьте комплект батарей на вторичную 
переработку или правильно утилизуйте его. Данный батарейный блок литиевые 
аккумуляторы. Для получения информации о возможности переработки и способах 
утилизации обратитесь в местную организацию по утилизации. Разрядите аккумулятор 
путем работы с инструментом, затем извлеките батарейный блок из корпуса инструмента 
и наложите на соединения батарейного блока сверхпрочную ленту, чтобы предотвратить 
короткое замыкание и расход энергии. Не пытайтесь открыть или извлечь какие-либо 
компоненты.

СОВЕТЫ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ УГЛОВОГО 
ШЛИФОВАЛЬНОГО СТАНКА
Всегда начинайте с холостого хода до достижения максимальной скорости, затем 
приступайте к работе.
Не форсируйте диск, чтобы быстрее закончить работу, снижение скорости диска означает 
более продолжительное время работы.
Всегда работайте под углом от 15º до 30º между диском и заготовкой. Более широкий угол 
приведет к появлению волнистых полос на заготовке и нарушит отделку поверхности. 
Перемещайте угловой шлифовальный станок поперек, назад и вперед по заготовке.
Всегда надежно закрепляйте заготовки, чтобы предотвратить смещение.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
1. Поддерживайте чистоту и отсутствие закупорки вентиляционных отверстий 
шлифовального станка. Если возможно, продувайте отверстия сжатым воздухом, чтобы 
очистить от внутренних загрязнений (для выполнения данной процедуры необходимо 
надевать защитные очки).
2. Наружный корпус шлифовального станка следует держать в чистоте, без следов 
консистентной смазки. Не мойте водой и не используйте растворители и абразивные 
материалы. Для чистки инструмента используйте только мягкое мыло и влажную ткань. Не 
допускайте попадания какой-либо жидкости в инструмент. Запрещается погружать любые 
части инструмента в жидкость.
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3. Данный угловой шлифовальный станок не требует дополнительной смазки. В устройстве 
отсутствуют части, обслуживаемые пользователем.
4. Всегда храните электроинструмент и принадлежности в сухом и недоступном для детей 
месте.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ  
Несмотря на то, что ваш новый угловой шлифовальный станок действительно прост в 
эксплуатации, при обнаружении проблем проверьте следующее:
1. Если шлифовальный диск дрожит или вибрирует, проверьте затяжку внешнего фланца или 
правильность расположения диска на фланцевой плите.
2. Не используйте поврежденный диск, так как он может отскочить. Извлеките его и замените 
новым диском. Правильно утилизуйте старый диск.
3. При работе с алюминием или подобным мягким сплавом диск зачастую закупоривается и 
неэффективно выполняет шлифовку.
4. При крайних температурах или после интенсивной эксплуатации возможна небольшая 
протечка из батарейного отсека. Немедленно смойте все протечки с рук, кожи или одежды с 
помощью мыла и воды.
5. Передаваемая от батареи мощность порождает тепло. Это увеличивается по мере 
увеличения передаваемой энергии. Это не ведет к повреждению комплекта батарей, и 
генерирование тепла является нормальным. Если вы желаете охладить его, просто дайте 
инструменту остыть, перед тем как продолжать работу.
6. Комплект батарей может нагреваться во время зарядки. Это нормально. Это является 
результатом трансформации химических реакций внутри батарей во время процесса зарядки.
7. Зарядное устройство нагревается во время зарядки. Это нормально. Это является 
результатом преобразования подаваемой энергии.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Данное изделие маркировано символом, относящимся к утилизации электрических и 
электронных отходов. Это означает, что данное изделие запрещается утилизовать как 
бытовой электроприбор, но оно должно быть возвращено в систему сбора отходов, 

соответствующую европейской директиве 2012/19/EU. Затем они будут переработаны 
или ликвидированы в целях снижения влияния на окружающую среду. Электрическое и 
электронное оборудование может представлять опасность для окружающей среды и для 
здоровья человека, так как содержит опасные вещества.

УТИЛИЗАЦИЯ ОТРАБОТАННОГО АККУМУЛЯТОРА
В целях сбережения природных ресурсов отправьте комплект батарей на вторичную 
переработку или правильно утилизуйте его. Данный батарейный блок содержит 
литий-ионные аккумуляторы. Для получения информации о возможности переработки 

и способах утилизации обратитесь в местную организацию по утилизации. Разрядите 
аккумулятор путем работы с инструментом, затем извлеките батарейный блок из корпуса 
инструмента и наложите на соединения батарейного блока сверхпрочную ленту, чтобы 
предотвратить короткое замыкание и расход энергии. Не пытайтесь открыть или извлечь 
какие-либо компоненты.
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ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ

ADEO Services 
135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France

Мы с полной ответственностью заявляем, что данный беспроводной угловой шлифовальный 
станок CGA18LD соответствует следующим стандартам или стандартизационным 

документам.

Заявляем, что данный продукт
Описание   Беспроводной угловой шлифовальный станок 115 мм

Тип   CGA18LD (CGA-назначение в виде машинного оборудования, представляет собой 
угловой шлифовальный станок)

Функция периферическое и угловое шлифование

Номер партии:

Соответствует следующим Директивам
2006/42/EC, 2014/30/EU

Директива RoHS 2011/65/EU с изменениями, внесенными Директивой (EU) 2015/863

Соответствует стандартам
EN 60745-1:2009+A11:2010

EN 60745-2-3:2011+A2:2013+A11:2014+A12:2014+A13:2015
EN 55014-1:2017
EN 55014-2:2015
IEC 62321-1:2013
IEC 62321-2:2013

IEC 62321-3-1:2013
IEC 62321-4:2013+AMD1:2017

IEC 62321-5:2013
IEC 62321-6:2015

IEC 62321-7-1:2015
IEC 62321-7-2:2017
IEC 62321-8:2017
ISO 17075:2017

Две последние цифры года присвоения маркировки CE: 19

Подписано в Шанхае 04-15-2019
Ричи ПЕРМАЛ (Richie PERMAL)
Руководитель отдела контроля качества поставщиков
Официальный представитель Жюльен Ледин (Julien Ledin), руководителя отдела качества 
ADEO Services 135 Rue Sadi Carnot — CS 00001 59790 RONCHIN — France (Франция)
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ГАРАНТИЯ

1. Продукция компании Dexter разработана в соответствии с высшими стандартами качества 
для бытовых инструментов. Dexter предоставляет на свои продукты 24-месячную гарантию 
со дня приобретения. Эта гарантия распространяется на все дефекты материалов и 
производства, которые могут возникнуть. Никакие другие претензии, любого вида, прямые 
или непрямые, относящиеся к людям или материалам, не могут быть удовлетворены. 
Продукция Dexter не предназначена для профессионального применения.

2. В случае возникновения проблемы или обнаружения дефекта необходимо прежде всего 
обратиться к дилеру компании Dexter. В большинстве случаев дилер компании Dexter может 
решить проблему или устранить дефект.

3. Ремонт или замена узлов не продлевают изначальный срок гарантии.
4. На неисправности, возникшие в результате неправильного использования или износа, 

гарантия не распространяется. 
Помимо всего прочего, это касается износа выключателей, защитных выключателей и 

двигателей.
5. Претензия в рамках гарантийных обязательств может быть принята только при следующих 

условиях:
• Имеется подтверждение даты покупки в виде квитанции.
• Никакой ремонт не проводился третьими лицами.
• Инструмент не подвергался неправильному использованию (перегрузкам или установке 

несертифицированных насадок).
• Отсутствуют повреждения вследствие внешних воздействий, таких как песок или камни.
• Отсутствуют повреждения вследствие несоблюдения правил техники безопасности и 

инструкций по применению.
• Отсутствуют форс-мажорные обстоятельства с нашей стороны.
• Прилагается описание претензии.
6. Условия гарантийного обслуживания включают наши правила продажи и поставки.
7. Неисправные инструменты, подлежащие возврату в компанию Dexter через дилера Dexter, 

компания Dexter принимает при условии надлежащей упаковки изделия. Если покупатель 
возвращает товары непосредственно в компанию Dexter, компания сможет выполнить 
обслуживание таких товаров только при условии, что покупатель оплачивает расходы на 
доставку.

8. Компания Dexter Power не принимает продукцию, не упакованную должным образом.
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GENERAL POWER TOOL SAFETY WARNINGS 

WARNING Read all safety warnings and all instructions. Failure to follow the warnings and 
instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for future reference.
The term ”power tool“ in the warnings refers to your mains-operated (corded) power tool or battery-
operated (cordless) power tool.

1)   Work area safety
a)   Keep work area clean and well lit. Cluttered or dark areas invite accidents.
b)   Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable 

liquids, gases or dust. Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.
c)   Keep children and bystanders away while operating a power tool. Distractions can cause you 

to lose control.

2)   Electrical safety
a)   Power tool plugs must match the outlet. Never modify the plug in any way. Do not use any 

adapter plugs with earthed (grounded) power tools. Unmodified plugs and matching outlets will 
reduce risk of electric shock.

b)   Avoid body contact with earthed or grounded surfaces, such as pipes, radiators, ranges and 
refrigerators. There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.

c)   Do not expose power tools to rain or wet conditions. Water entering a power tool will increase 
the risk of electric shock.

d)   Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool. 
Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts. Damaged or entangled cords 
increase the risk of electric shock.

e)   When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use. Use 
of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock. 

f)   If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use a residual current device 
(RCD) protected supply. Use of an RCD reduces the risk of electric shock. 

3)   Personal safety
a)   Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power 

tool. Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or 
medication. A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal 
injury. 

b)   Use personal protective equipment. Always wear eye protection. Protective equipment such as 
dust mask, non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used for appropriate conditions will 
reduce personal injuries. 

c)   Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in the off-position before connecting to 
power source and/or battery pack, picking up or carrying the tool. Carrying power tools with 
your finger on the switch or energising power tools that have the switch on invites accidents. 

d)   Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on. A wrench or a key left 
attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury. 

e)   Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times. This enables better control of 
the power tool in unexpected situations. 

f)   Dress properly. Do not wear loose clothing or jewellery. Keep your hair and clothing away 
from moving parts. Loose clothes, jewellery or long hair can be caught in moving parts.

g)   If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure 
these are connected and properly used. Use of dust collection can reduce dust-related hazards.

Original Instructions
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4)   Power tool use and care 
a)   Do not force the power tool. Use the correct power tool for your application. The correct 

power tool will do the job better and safer at the rate for which it was designed. 
b)   Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off. Any power tool that cannot 

be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.
c)   Disconnect the plug from the power source and/or the battery pack from the power tool 

before making any adjustments, changing accessories, or storing power tools. Such 
preventive safety measures reduce the risk of starting the power tool accidentally. 

d)   Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with 
the power tool or these instructions to operate the power tool. Power tools are dangerous in 
the hands of untrained users. 

e)   Maintain power tools . Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts 
and any other condition that may affect the power tool’s operation. If damaged, have the 
power tool repaired before use. Many accidents are caused by poorly maintained power tools. 

f)   Keep cutting tools sharp and clean. Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges 
are less likely to bind and are easier to control. 

g)   Use the power tools, accessories and tool bits etc. in accordance with these instructions, 
taking into account the working conditions and the work to be performed. Use of the power 
tool for operations different from those intended could result in a hazardous situation. 

5)   Battery tool use and care 
a)   Recharge only with the charger specified by the manufacturer. A charger that is suitable for 

one type of battery pack may create a risk of fire when used with another battery pack. 
b)   Use power tools only with specifically designated battery packs. Use of any other battery 

packs may create a risk of injury and fire. 
c)   When battery pack is not in use, keep it away from other metal objects, like paper clips, 

coins, keys, nails, screws or other small metal objects, that can make a connection from one 
terminal to another. Shorting the battery terminals together may cause burns or a fire.

d)   Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery; avoid contact. If contact 
accidentally occurs, flush with water. If liquid contacts eyes, additionally seek medical help. 
Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns.

6)   Service 
a)   Have your power tool serviced by a qualified repair person using only identical replacement 

parts. This will ensure that the safety of the power tool is maintained. 

SAFETY INSTRUCTIONS FOR ALL OPERATIONS
Safety Warnings Common for Grinding or Abrasive Cutting-Off Operations:
a) This power tool is intended to function as a grinder or cut-off tool.  

Read all safety warnings, instructions, illustrations and specifications provided with this 
power tool. Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or 
serious injury.

b) Operations such as sanding, wire brushing, polishing are not recommended to be 
performed with this power tool. Operations for which the power tool was not designed may 
create a hazard and cause personal injury.

c) Do not use accessories which are not specifically designed and recommended by the tool 
manufacturer. Just because the accessory can be attached to your power tool, it does not assure 
safe operation.

d) The rated speed of the accessory must be at least equal to the maximum speed marked on 
the power tool. Accessories running faster than their rated speed can break and fly apart.
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e) The outside diameter and the thickness of your accessory must be within the capacity 

rating of your power tool. Incorrectly sized accessories cannot be adequately guarded or 
controlled.

f) The arbour size of wheels, flanges,backing pads or any other accessory must properly 
fit the spindle of the power tool. Accessories with arbour holes that do not match the mounting 
hardware of the power tool will run out of balance, vibrate excessively and may cause loss of 
control.

g) Do not use a damaged accessory. Before each use inspect the accessory such as abrasive 
wheels for chips and cracks, backing pad for cracks, tear or excess wear, wire brush for 
loose or cracked wires. If power tool or accessory is dropped, inspect for damage or install 
an undamaged accessory. After inspecting and installing an accessory, position yourself 
and bystanders away from the plane of the rotating accessory and run the power tool at 
maximum no-load speed for one minute. Damaged accessories will normally break apart during 
this test time.

h) Wear personal protective equipment. Depending on application, use face shield, safety 
goggles or safety glasses. As appropriate, wear dust mask, hearing protectors, gloves 
and workshop apron capable of stopping small abrasive or workpiece fragments. The eye 
protection must be capable of stopping flying debris generated by various operations . The dust 
mask or respirator must be capable of filtrating particles generated by your operation. Prolonged 
exposure to high intensity noise may cause hearing loss.

i)  Keep bystanders a safe distance away from work area. Anyone entering the work area must 
wear personal protective equipment. Fragments of workpiece or of a broken accessory may fly 
away and cause injury beyond immediate area of operation.

j) Hold the power tool by insulated gripping surfaces only, when performing an operation 
where the cutting tool may contact hidden wiring. Contact with a “ live ” wire will also make 
exposed metal parts of the power tool “ live ” and could give the operator an electric shock.

k)  Position the cord clear of the spinning accessory. If you lose control, the cord may be cut or 
snagged and your hand or arm may be pulled into the spinning accessory

l) Never lay the power tool down until the accessory has come to a complete stop. The 
spinning accessory may grab the surface and pull the power tool out of your control.

m) Do not run the power tool while carrying it at your side. Accidental contact with the spinning 
accessory could snag your clothing, pulling the accessory into your body.

n) Regularly clean the power tool’s air vents. The motor’s fan will draw the dust inside the housing 
and excessive accumulation of powdered metal may cause electrical hazards.

o) Do not operate the power tool near flammable materials. Sparks could ignite these materials.
p)  Do not use accessories that require liquid coolants. Using water or other liquid coolants may 

result in electrocution or shock.

FURTHER SAFETY INSTRUCTIONS FOR ALL OPERATIONS
Kickback and Related Warnings
Kickback is a sudden reaction to a pinched or snagged rotating wheel, backing pad, brush or any other 
accessory. Pinching or snagging causes rapid stalling of the rotating accessory which in turn causes the 
uncontrolled power tool to be forced in the direction opposite of the accessory’s rotation at the point of 
the binding.
For example, if an abrasive wheel is snagged or pinched by the workpiece, the edge of the wheel that 
is entering into the pinch point can dig into the surface of the material causing the wheel to climb out or 
kick out. The wheel may either jump toward or away from the operator, depending on direction of the 
wheel’s movement at the point of pinching. Abrasive wheels may also break under these conditions.
Kickback is the result of power tool misuse and/or incorrect operating procedures or conditions and can 
be avoided by taking proper precautions as given below.
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a) Maintain a firm grip on the power tool and position your body and arm to allow you to 

resist kickback forces. Always use auxiliary handle, if provided, for maximum control 
over kickback or torque reaction during start-up. The operator can control torque reactions or 
kickback forces, if proper precautions are taken.

b) Never place your hand near the rotating accessory. Accessory may kickback over your hand.
c) Do not position your body in the area where power tool will move if kickback occurs. 

Kickback will propel the tool in direction opposite to the wheel’s movement at the point of snagging.
d) Use special care when working corners, sharp edges etc. Avoid bouncing and snagging the 

accessory. Corners, sharp edges or bouncing have a tendency to snag the rotating accessory and 
cause loss of control or kickback.

e) Do not attach a saw chain woodcarving blade or toothed saw blade. Such blades create 
frequent kickback and loss of control.

ADDITIONAL SAFETY INSTRUCTIONS FOR GRINDING AND 
CUTTING-OFF OPERATIONS
Safety Warnings Specific for Grinding and Abrasive Cutting-Off Operations:
a) Use only wheel types that are recommended for your power tool and the specific guard 

designed for the selected wheel. Wheels for which the power tool was not designed cannot be 
adequately guarded and are unsafe

b) The guard must be securely attached to the power tool and positioned for maximum safety, 
so the least amount of wheel is exposed towards the operator. The guard helps to protect the 
operator from broken wheel fragments, accidental contact with wheel and sparks that could ignite 
clothing.

c) Wheels must be used only for recommended applications. For example: do not grind with 
the side of cut-off wheel. Abrasive cut-off wheels are intended for peripheral grinding, side forces 
applied to these wheels may cause them to shatter.

d) Always use undamaged wheel flanges that are of correct size and shape for your selected 
wheel. Proper wheel flanges support the wheel thus reducing the possibility of wheel breakage. 
Flanges for cut-off wheels may be different from grinding wheel flanges.

e) Do not use worn down wheels from larger power tools. Wheel intended for larger power tool is 
not suitable for the higher speed of a smaller tool and may burst.

ADDITIONAL SAFETY WARNINGS SPECIFIC FOR 
ABRASIVE CUTTING-OFF OPERATIONS:
a)  Do not “jam” the cut-off wheel or apply excessive pressure. Do not attempt to make an 

excessive depth of cut. Overstressing the wheel increases the loading and susceptibility to twisting 
or binding of the wheel in the cut and the possibility of kickback or wheel breakage.

b)  Do not position your body in line with and behind the rotating wheel. When the wheel, at the 
point of operation, is moving away from your body, the possible kickback may propel the spinning 
wheel and the power tool directly at you.

c)  When wheel is binding or when interrupting a cut for any reason, switch off the power tool 
and hold the power tool motionless until the wheel comes to a complete stop. Never attempt 
to remove the cut-off wheel from the cut while the wheel is in motion otherwise kickback 
may occur. Investigate and take corrective action to eliminate the cause of wheel binding.

d)  Do not restart the cutting operation in the workpiece. Let the wheel reach full speed and 
carefully re-enter the cut. The wheel may bind, walk up or kickback if the power tool is restarted in 
the workpiece.

e)  Support panels or any oversized workpiece to minimize the risk of wheel pinching and 
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kickback. Large workpieces tend to sag under their own weight. Supports must be placed under the 
workpiece near the line of cut and near the edge of the workpiece on both sides of the wheel.

f)  Use extra caution when making a “pocket cut” into existing walls or other blind areas. The 
protruding wheel may cut gas or water pipes, electrical wiring or objects that can cause kickback.

SAFETY WARNINGS FOR BATTERY PACK 
a) Do not dismantle, open or shred cells or battery pack. 
b) Do not short-circuit a battery pack. Do not store battery packs haphazardly in a box or drawer 

where they may short-circuit each other or be short-circuited by conductive materials. When 
battery pack is not in use, keep it away from other metal objects, like paper clips, coins, keys, nails, 
screws or other small metal objects, that can make a connection from one terminal to another. 
Shorting the battery terminals together may cause burns or a fire.

c) Do not expose battery pack to heat or fire. Avoid storage in direct sunlight.
d) Do not subject battery pack to mechanical shock.
e) In the event of battery leaking, do not allow the liquid to come into contact with the skin or eyes. If 

contact has been made, wash the affected area with copious amounts of water and seek medical 
advice.

f) Seek medical advice immediately if a cell or battery pack has been swallowed.
g) Keep battery pack clean and dry.
h) Wipe the battery pack terminals with a clean dry cloth if they become dirty.
i) Battery pack needs to be charged before use. Always refer to this instruction and use the correct 

charging procedure.
j) Do not maintain battery pack on charge when not in use.
k) After extended periods of storage, it may be necessary to charge and discharge the battery pack 

several times to obtain maximum performance.
l) Battery pack gives its best performance when it is operated at normal room temperature (20 °C ± 5 

°C).
m) When disposing of battery packs, keep battery packs of different electrochemical systems 

separate from each other.
n) Recharge only with the charger specified by the manufacturer. Do not use any charger other than 

that specifically provided for use with the equipment. A charger that is suitable for one type of 
battery pack may create a risk of fire when used with another battery pack. 

o) Do not use any battery pack which is not designed for use with the equipment.
p) Keep battery pack out of the reach of children.
q) Retain the original product literature for future reference.
r) Remove the battery from the equipment when not in use.
s) Dispose of properly.
t) Do not mix cells of different manufacture, capacity, size or type within a device.
u) Do not remove battery pack from its original packaging until required for use.
v) Observe the plus (+) and minus (–) marks on the battery and ensure correct use.
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GENERAL SAFETY WARNINGS FOR YOUR BATTERY 
CHARGER 

 WARNING: Read all safety warnings and all 
instructions. Failure to follow the warnings and instructions 

may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for future reference.
This appliance can be used by children aged from 8 years and 
above and persons with reduced physical, sensory or mental 
capabilities or lack of experience and knowledge if they have 
been given supervision or instruction concerning use of the 
appliance in a safe way and understand the hazards involved. 
Children shall not play with the appliance. Cleaning and user 
maintenance shall not be made by children without supervision.
If the supply cord is damaged, it must be replaced by the 
manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in 
order to avoid a hazard.

ADDITIONAL SAFETY INSTRUCTIONS FOR YOUR BATTERY 
CHARGER
1. Before charging, read the instructions.
2. Do not charge a leaking battery.
3. Do not use chargers for works other than those for which they 

are designed.
4. Before charging, ensure your charger is matching the local AC 

supply.
5. For indoor use, or do not expose to rain.
6. The charging device must be protected from moisture.
7. Do not use the charging device in the open.
8. Do not short out the contacts of battery or charger.
9. Respect the polarity “+/-“ when charging.
10. Do not open the unit and keep out of the reach of children. 
11. Do not charge the batteries of other manufactures or ill-suited 

models.
12. Ensure that the connection between the battery charger and 

battery is correctly positioned and is not obstructed by foreign 
bodies.
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13. Keep battery charger’s slots are free of foreign objects and 

protect against dirt and humidity. Store in a dry and frost-free 
place.

14. When charging batteries, ensure that the battery charger is in 
a well-ventilated area and away from inflammable materials. 
Batteries can get hot during charging. Do not overcharge 
any batteries. Ensure that batteries and chargers are not left 
unsupervised during charging. 

15. Do not recharge non-rechargeable batteries, as they can 
overheat and break.

16. Longer life and better performance can be obtained if the 
battery pack is charged when the air temperature is between 
18°C and 24°C. Do not charge the battery pack in air 
temperatures below 0°C, or above 40°C. This is important as it 
can prevent serious damage to the battery pack.

17. Charge only battery pack of the same model provided by 
the manufacturer and of models recommended by the 
manufacturer.

18. After charging, disconnect the battery charger from the supply 
mains. Then remove the chassis connection and then the 
battery connection.
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TECHNICAL DATA
Type     CGA18LD (CGA -designation of machinery, representative of Angle Grinder)

NOISE INFORMATION
A weighted sound pressure LpA  77 dB(A)
KpA   3 dB(A) 
A weighted sound power   LwA  88 dB(A) 
KwA  3 dB(A)
Wear ear protection.

VIBRATION INFORMATION
Vibration total values (triax vector sum) determined according to EN 60745:

Surface grinding or 
abrasive cutting off

Vibration emission value ah,AG = 4.381 m/s2

Uncertainty K = 1.5 m/s²

The declared vibration total value may be used for comparing one tool with another, and may also be 
used in a preliminary assessment of exposure.

WARNING: The vibration and noise emissions during actual use of the power tool can differ 
from the declared value depending on the ways in which the tool is used especially what kind of 

workpiece is processed dependant on the following examples and other variations on how the tool is 
used:

How the tool is used and the materials being cut or drilled.
The tool being in good condition and well maintained. 
The use of the correct accessory for the tool and ensuring it is sharp and in good condition.
The tightness of the grip on the handles and if any anti vibration and noise accessories are used.
And the tool is being used as intended by its design and these instructions. 
To avoid the vibration risk:
-Wear anti-vibration gloves
-Shorten trigger time
This tool may cause hand-arm vibration syndrome if its use is not adequately managed.

WARNING! To be accurate, an estimation of exposure level in the actual conditions of use 
should also take account of all parts of the operating cycle such as the times when the tool is 

Voltage 
Rated speed
Disc size
Disc bore
Thickness of recommend grinding wheel  
Grinding Disc type
Grinding disc guard type               
Spindle thread
Machine weight

                                    18V 
8800/min

115mm
22.23mm

     6mm
Type 27

 For grinding disc type 27
M14

1.56kg
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switched off and when it is running idle but not actually doing the job. This may significantly reduce the 
exposure level over the total working period.

Helping to minimise your vibration and noise exposure risk.
Always use sharp chisels, drills and blades.
Maintain this tool in accordance with these instructions and keep well lubricated (where appropriate).
If the tool is to be used regularly then invest in anti vibration and noise accessories.
Plan your work schedule to spread any high vibration tool use across a number of days.

ACCESSORIES
Battery pack Sold separately 
Charger Sold separately
Auxiliary handle 1
Grinding disc 1
Wheel guard for grinding 1
Spanner 1

We recommend that you purchase your accessories from the same store that sold you the tool. Use 
good quality accessories marked with a well-known brand name. Choose the type according to the 
work you intend to undertake. Refer to the accessory packaging for further details. Store personnel 
can assist you and offer advice.

COMPONENT LIST
1. Auxiliary handle
2. Spindle lock button
3. Soft grip handle
4. Battery pack* 
5. Battery pack release button*
6. On/Off switch 
7. Grinding Disc guard
8. Outer flange
9. Inner flange
10. Spanner
11. Grinding Disc 

* Not all the accessories illustrated or described are included in standard delivery.
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To reduce the risk of injury, user must read instruction manual

Warning

This product is recyclable. If it cannot be used anymore, please take it to waste recycling 
centre.  

Wear ear protection

Wear eye protection

Wear dust mask

Wear protective gloves

Not permitted for face grinding with abrasive cutting off wheels

Do not use broken grinder

Not permitted for wet grinding 

Batteries may enter water cycle if disposed improperly, which can be hazardous for 
ecosystem. Do not dispose of waste batteries as unsorted municipal waste.

Do not burn

Waste electrical products must not be disposed of with household waste. Please recycle 
where facilities exist. Check with your local authorities or retailer for recycling advice.

Always charge the battery pack between temperatures 0°C to 40°C

Li-Ion battery This product has been marked with a symbol relating to ‘separate 
collection’ for all battery packs and battery pack. It will then be recycled or 
dismantled in order to reduce the impact on the environment. Battery packs can be 
hazardous for the environment and for human health since they contain hazardous 
substances.

For indoor use only

SYMBOLS
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Double insulation

Fuse

Positive terminal

Negative terminal

T 2A

Type     CGA18LD (CGA -designation of machinery, representative of Angle Grinder)

We recommend that you purchase your accessories listed in the above list from the same store that 
sold you the battery charger. Refer to the accessory packaging for further details. Store personnel 
can assist you and offer advice.
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OPERATING INSTRUCTIONS

 NOTE: Before using the tool, read the instruction book carefully.

INTENDED USE
The machine is intended for roughing and brushing metal and stone materials without using water. 

BEFORE PUTTING INTO OPERATION
A) CHARGING THE BATTERY
The battery charger ACG1815D is matched to the Li-ion battery ABP1820SD/ABP1830SD. Do not 
use another battery charger.
The Li-ion battery is protected against deep discharging. When the battery is empty, the machine is 
switched off by means of a protective circuit: The tool holder no longer rotates.
In a warm environment or after heavy use, the battery pack may become too hot to permit charging. 
Allow time for the battery to cool down before recharging.
When the battery pack is charged for the first time and after prolonged storage, the battery pack will 
accept a 100% charge after several charge and discharge cycles.

B) TO REMOVE THE BATTERY PACK
Depress the Battery Pack Release Button (5) firmly first and then slide the Battery Pack out from 
your tool.

C) TO INSTALL THE BATTERY PACK 
Slide the fully charged Battery Pack onto the tool with sufficient force until it clicks into position. 

D) HOW TO CHARGE YOUR BATTERY PACK (SEE FIG A)
CHARGING PROCEDURE
1) Plug the charger into an appropriate outlet. The light will be green.
2) Slide the battery pack into the charger, the light will turn to red to indicate the charging process 
has started.
3) When charging is completed, the light will turn to green. The pack is now fully charged, unplug 
the charger and remove the battery pack.

WARNING: When battery charge runs out after continuously use or exposure to direct 
sunlight or heat, allow time for the tool to cool down before re-charging to achieve the full 

charge.

CHARGING INDICATOR 
This recommended charger is designed to detect some problems that can arise with battery 
packs. Indicator lights indicate problems (see table below). If this occurs, insert a new battery 
pack to determine if the charger is OK. If the new battery charges correctly, then the original pack 
is defective and should be returned to a service center or recycling service center. If the new 
battery pack displays the same problem as the original Battery Pack, have the charger tested at an 
authorized service center.

Light ON/OFF flash Status

Red on
________

Charging 

Red flash
_   _   _   _

Defective  Battery

Green on
________

Fully Charged

Green flash
_   _   _   _

Hot/Cold Delay
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OPERATION
1. SLIDE ON/OFF SWITCH (See Fig. B)
To start the power tool, first press the back of on/off switch, then push the on/off switch (6) forward.
To lock the on/off switch (6), press the on/off switch (6) down at the front until it engages.
To switch off the power tool, briefly press down the back of the on/off switch (6) and then release it.
NOTE: The machine is equipped with the function of Accidental Start Protection.
the machine will not run when you put the battery on the machine if switch is engaged “on“ position 
to make sure safety to user. The machine will work only after you switching off and switching on 
again. 

2. HAND GRIP AREAS
Always hold your angle grinder firmly with both hands when operating.

3. ADJUSTABLE AUXILIARY HANDLE (See Fig. C)
You have the option of two working positions to provide the safest and most comfortable control of 
your angle grinder. The handle can be screwed clockwise into either hole on the sides of the gear 
case.
NOTE: this handle should be used at all times to maintain complete control of the tool.

4. SPINDLE LOCK BUTTON
The spindle lock button must only be used when changing a disc. 

WARNING: Never press it when the disc is rotating!

5. DISC FITTING (See Fig. D, E)
The inner flange (9) is located over the spindle and check that if the inner flange is correctly located. 
The two machined flat sections must face the angle grinder and located in the appropriated position 
on the spindle. Locate the disc (11) onto the inner flange (9) with the label facing the angle grinder 
and then place the outer flange (8) onto the spindle. Press the spindle lock button (2) and rotate the 
spindle until it locks, then firmly tighten the outer flange (8) with the supplied spanner (10). Check if 
the disc can rotate freely and is securely clamped. Make a no load test run for 20 seconds to check 
disc vibration and disc run out. To remove a disc, reverse these instructions.

WARNING:  Do not use a disc marked with a lower RPM than that of the max rated speed 
shown on the rating plate. Clean the flanges and check the new disc.

6. FIX OUTER FLANGE CLAMPING (See Fig. F)
Ensure the raised part of the outer flange is fitted facing the grinding disc to provide improved 
support for the disc hole. Always ensure your disc is securely clamped.

7. ADJUSTMENT AND REMOVING THE GUARD 
ADJUSTING THE GUARD
Before any work on the machine itself, detach battery pack.
For work with grinding discs, the wheel guard must be mounted.
WHEEL GUARD FOR GRINDING
The coded projection on the wheel guard ensures that only a guard that fits the machine type can 
be mounted.
Open the clamping lever. Place the wheel guard with coded projection into the coded groove on the 
spindle of the machine head and rotate to the required position (The recommended work angel for 
the guard is -30° to +30°).
To fasten the wheel guard, close the clamping lever.
The closed side of the wheel guard must always point to the operator.
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REMOVING THE GUARD (See Fig. G1, G2, G3, G4)
Never remove your guard for any other working conditions. To remove, first take off the disc 
and both flanges. Then open the clamping lever and rotate the guard to align the projections with 
the gear case cut outs, then remove the guard (the guard has been well adjusted, do not adjust its 
nut casually).
To re-fit the guard, repeat this process in reverse. Keep all parts in a safe place. 

NOTE: The guard is well adjusted for directly use, do not adjust its nut casually. But after long time 
use, user may need to adjust guard’s nut (with clamping lever open and adjust it by tool) to ensure 
the guard is securely clamped after the clamping lever is finally closed. (In the closed condition, 
strength of 8Nm can’t rotate the well fixed guard).

8. USE THE GRINDER (See Fig. H)
ATTENTION: Do not switch the grinder on while the disc is in contact with the workpiece. 
Allow the disc to reach full speed before starting grinding.
WARNING: Never use a cutting disc for grinding. When grinding, only use disc guard for grinding, 
do not use other disc and disc guard which is not mentioned in this manual.
CAUTION: Please support the workpiece properly.
Hold your angle grinder with one hand on the main handle and other hand firmly around the 
auxiliary handle.
Always position the guard so that as much of the exposed disc as possible is pointing away from you.
Be prepared for a stream of sparks when the disc touches the metal. 
For best tool control, material removal and minimum overloading, keep an angle between the disc 
and the workpiece surface at approximately 15o to 30o when grinding.
Use cautiously when working into corners as contacting with the intersecting surface may cause the 
grinder to jump or twist.
NOTE: When side grinding and peripheral grinding, also need to keep the angle between the disc 
and the workpiece surface at approximately 15º to 30º.
When grinding is complete, allow the workpiece to cool. Do not touch the hot surface.

9. OVERLOAD
Overloading will cause damage to the motor of your angle grinder. This can happen if your angle 
grinder is subjected to heavy use for prolonged periods of time.
Never attempt to exert too much pressure on your angle grinder to speed up your work.
The abrasive discs operate more efficiently when light pressure is exerted, thus avoiding a drop in 
the speed of your angle grinder.
If your angle grinder becomes too hot, run it no load for 2-3 minutes until it has cooled to normal 
operation temperature.

10. DISPOSAL OF AN EXHAUSTED BATTERY PACK
To preserve natural resources, please recycle or dispose of the battery pack properly. This battery 
pack contains Lithium batteries. Consult your local waste authority for information regarding available 
recycling and/or disposal options. Discharge your battery pack by operating your tool, then remove the 
battery pack from the tool housing and cover the battery pack connections with heavy duty adhesive tape 
to prevent short circuit and energy discharge. Do not attempt to open or remove any of the components.

WORKING HINTS FOR YOUR ANGLE GRINDER
Always start at no load to achieve maximum speed then start working.
Do not force the disc to work faster, reducing the Disc’s moving speed means longer working time.
Always work with a 15º to 30º angle between disc and work-piece. Larger angles will cut ridges into the work-
piece and affect the surface finish. Move the angle grinder across and back and forth over the work-piece.
Always ensure the work-piece is firmly held or clamped to prevent movement.
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MAINTENANCE
1. Keep the grinder ventilation slots clean and free from obstructions. If available, blow compressed 
air into the vents to clear any internal dust (safety goggles must be worn when undertaking this 
process).
2. Keep the outer case of the grinder clean and free from grease. Do not wash with water or use 
solvents or abrasive. Use only mild soap and damp cloth to clean the tool. Never let any liquid get 
inside the tool. Never immerse any part of the tool into a liquid.
3. Your angle grinder requires no additional lubrication. There are no user serviceable parts in your 
power tool.
4. Always store your power tool and your accessories in a dry place and out of the reach of children.

For battery tools
The ambient temperature range for tool and battery use and storage is 0°C-45°C.
The recommended ambient temperature range for the charging system during charging is 0°C-40°C.

TROUBLESHOOTING 
Although your new angle grinder is really very simple to operate, if you do experience problems, 
please check the following:
1. If your grinder disc wobbles or vibrates, check if the outer flange is tightened or if the disc is 
correctly located on the flange plate.
2. Do not use the damaged disc as it may disintegrate. Remove it and replace with a new disc. 
Dispose of old disc sensibly.
3. If working on aluminum or a similar soft alloy, the disc will soon become clogged and will not grind 
effectively.
4. A small amount of battery pack leakage may occur under extreme temperatures or after heavy 
use. Immediately wash any leakage from hands, skin or clothes with soap and water.
5. The power-draw from the battery generates heat. This is increased as the energy draw increases. 
You will not damage the battery pack and the generated heated heat is normal. Should you desire to 
cool it down, simply allow the tool to cool off prior to continuing work.
6. The battery pack may get warm when charging. This is normal. It is a result from the stepping 
down of the chemical reactions inside the batteries during the charging process.
7. The charger will get warm during charging. This is normal. It is a result of the stepping down of 
the main supply.

ENVIRONMENTAL PROTECTION
Waste electrical products must not be disposed of with household waste. Please recycle 
where facilities exist. Check with your local authorities or retailer for recycling advice.

DISPOSAL OF AN EXHAUSTED BATTERY PACK
To preserve natural resources, please recycle or dispose of the battery pack properly. This 
battery pack contains Li-ion batteries. Consult your local waste authority for information 
regarding available recycling and/or disposal options. Discharge your battery pack by 

operating your drill, then remove the battery pack from the drill housing and cover the battery pack 
connections with heavy-duty adhesive tape to prevent short circuit and energy discharge. Do not 
attempt to open or remove any of the components.
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DECLARATION OF CONFORMITY

We
ADEO Services 

135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France
 Declare under our sole responsibility that this CGA18LD Cordless angle grinder 115mmis in 

conformity with the following standards or standardized documents.

Declare that the product,
Description: Cordless angle grinder 115mm

Type: CGA18LD (CGA-designation of machinery, representative of angle grinder)
Function  peripheral and lateral grinding

Batch No.:

Complies with the following Directives:
2006/42/EC, 2014/30/EU

RoHS Directive (EU) 2015/863 amending 2011/65/EU

Standards conform to,
EN 60745-1:2009+A11:2010

EN 60745-2-3:2011+A2:2013+A11:2014+A12:2014+A13:2015
EN 55014-1:2017
EN 55014-2:2015
IEC 62321-1:2013
IEC 62321-2:2013

IEC 62321-3-1:2013
IEC 62321-4:2013+AMD1:2017

IEC 62321-5:2013
IEC 62321-6:2015

IEC 62321-7-1:2015
IEC 62321-7-2:2017
IEC 62321-8:2017
ISO 17075:2017

Last two numbers of the year CE marking applied: 19

Signed in Shanghai   04-15-2019
Richie PERMAL
Supplier Quality Leader
Authorized representative of Julien Ledin, ADEO Quality Leader
ADEO Services 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN – France
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WARRANTY

1. Dexter products are designed to highest DIY quality standards. Dexter provides a 24-months 
warranty for its products, from the date of purchase. This warranty applies to all material and 
manufacturing defects which may arise. No further claims are possible, of whatever nature, direct or 
indirect, relating to people and /or materials. Dexter products are not directed to professional use.

2. In the event of a problem or defect, you should first always consult your Dexter dealer. In most cases, 
the Dexter dealer will be able to solve the problem or correct the defect.

3. Repairs or the replacement of parts will not extend the original warranty period.
4. Defects which have arisen as a result of improper use or wear are not covered by the warranty. 

Amongst other things, this relates to switches, protective circuit switches and motors, in the event of 
wear.

5. Your claim upon the warranty can only be processed if:
● Proof of the purchase date can be provided in the form of a receipt.
● No repairs and/or replacements have been carried out by third parties.
● The tool has not been subjected to improper use (overloading of the machine or fitting non-

approved accessories).
● There is no damage caused by external influences or foreign bodies such as send or stones.
● There is no damage caused by non-observance of the safety instructions and the instructions for 

use.
● There is no force majeure on our part.
● A description of the complaint is enclosed.

6. The warranty stipulations apply in combination with our terms of sale and delivery.
7. Fault tools to be returned to Dexter via Dexter dealer will be collected by Dexter as long as the 

product is properly packaged. If faulty goods are sent directly to Dexter by the consumer, Dexter will 
only be able to process these goods if the consumer pays the shipping costs.

8. Products which are delivered in a poorly packaged condition will not be accepted by Dexter.
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