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Кутова шліфувальна машина
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ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
(копія оригіналу)
УВАГА!
ШАНОВНИЙ ПОКУПЕЦЬ!
Вдячні Вам за придбання даної моделі електроінструменту торгов ої марки ЗЕНИ Т
ПРОФИ . Ця модель поєднує в собі сучасні конструктивні рішення для збільшення ресурсу
роботи, продуктив ності і надійності інструменту, а також для його безпечного використання. Ми
в пев нені, що продукція торгов ої марки ЗЕНИ Т ПРОФИ стане Вашим помічником на дов гі роки.
При покупці кутової шліфув альної машини ЗУШ-230/2500 профи в имагайте перев ірки
її працездатності пробним запуском і перев ірки в ідпов ідності комплектності (розділ 10
«Комплектність» Інструкції з експлуатації).
Перед в икористанням кутової шліфув альної машини ув ажно в ивчіть Інструкцію з
експлуатації та дотримуйтесь заходів безпеки під час роботи з пристроєм.
Переконайтеся, що Гарантійний талон пов ністю і прав ильно заповнений.
В процесі користування дотримуйтесь в имог Інструкції з експлуатації (Технічного
паспорта).
ВСТУП
Кутов а шліфув альна машина ЗУШ-230/2500 профи (надалі - в иріб) застосовується
для: абразив ного зачищення металоконструкцій в ід корозії, зачищення зв арних шв ів ,
шліфув ання і різання в иробів з металу без застосування в оди в побутових умовах.
Знак
у маркув анні означає наяв ність у конструкції в иробу подв ійної ізоляції (клас II),
заземляти в иріб під час роботи не потрібно.
Ув ажно в ивчіт ь дану Інструкцію з експлуатації, в тому числі пункт 1 «Заходи безпеки».
Тільки таким чином Ви зможете навчитися правильно пов одитися з інструментом та уникнете
помилок і небезпечних ситуацій.
УВАГА! Недотримання вказівок та інструкцій з техніки безпеки може стати
причиною ураження електричним струмом, пожежі та важких травм.
1 ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ
1.1 Загальні правила безпеки
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Перед використанням обладнання повинні бути вжиті в сі
необхідні заходи обережності для того, щоб зменшити пожежного ризику, удару
електричним струмом, та знизити ймов ірність пошкодження корпусу і деталей
в иробу. Заходи безпеки перелічені нижче.
Ув ажно прочитайте всі вказів ки, перш ніж Ви спробуєте в икористовувати інструмент , і
збережіть їх. З метою безпечного в икористання:
1.1.1 Підтримуйте чистоту і порядок на робочому міс ці. Будь-яка перешкода на робочому столі
або нав коло нього під час праці може стати причиною травми.
1.1.2 Зв ертайте ув агу на обстановку, яка оточує робоче місце. Підтримуйте достатнє осв іт лення
в процесі роботи. Не користуйтеся інструментом поблизу легкозаймистих рідин або газів .
1.1.3 Остерігайтеся удару електричним струмом. Не торкайтеся заземлених поверхонь,
наприклад, трубопроводів , радіаторів , кухонних плит, корпусів холодильників. Не працюйте з
приладом під дощем і снігом. Не в икористовуйте електроінструмент в приміщеннях з
підв ищеною в ологістю. Захищайте виріб в ід дощу в оди. Проникнення в ологи в корпус пристрою
може призв ести до ураження електричним струмом.
1.1.4 Під час роботи з інструментом не дозв оляйте дітям перебув ати поблизу. Не дозв оляйте
стороннім доторкатися до інструменту або подовжувача. Сторонні особи не пов инні перебувати
на робочому місці.
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1.1.5 Закінчив ши роботу, зберігайте інструмент у спеціально в ідв еденому міс ці для зберігання
електроінструменту. Воно має бути сухим, недоступним для сторонніх осіб і замикатися на
замок. Діти не пов инні мати доступ до електроінструменту.
1.1.6 Не в тручайтеся в роботу механізмів, прикладаючи зайву силу. Робота в иконується
якісніше і безпечніше, якщо електроінструмент експлуатується згідно передбачених норм,
нав антажень, зусиль і шв идкості.
1.1.7 Адекв атно в ибирайте інструмент для кожної конкретної роботи. Не намагайтеся в иконати
малопотужним побутов им приладом роботу, яка призначена для в исокопотужного професійного
електроінструменту. Не в икористовуйте електроінструмент у цілях, для яких в ін не призначений.
Зв ерніт ь увагу на вибір робочого одягу. Не надягайте просторий одяг або прикраси, тому що їх
можуть зачепити рухомі частини в иробу. На час роботи поза приміщенням рекомендується
надягати гумові рукавички і черевики з неслизькою підошвою. Хов айте довге в олосся під
голов ним убором.
1.1.9 Користуйтеся захисними окулярами. Одягайте маску для обличчя або маску проти пилу,
якщо при роботі в иділяється пил.
1.1.10 Використовуйте обладнання для в ідведення пилу і бруду, якщо це передбачено.
Переконайтеся, що Ви використовуєте в ідпов ідні пристрої для підключення подібного
обладнання.
1.1.11 Не допускайте псування електрошнура. Ніколи не переносьте інструмент, утримуючи
його за шнур електрожив лення. Не тягніть за шнур з метою в ийняти вилку з розетки. Бережіть
шнур в ід в пливу високих температур, мастильних матеріалів та предметів з гострими краями.
1.1.12 Перед початком роботи закріпіт ь оброблюв ану деталь у лещатах. Це безпечніше, ніж
тримати заготовку в руці, а також звільняє обидв і руки для роботи з інструментом.
1.1.13 Будьте уважні. Постійно майте надійну точку опори і не в трачайте рівноваги.
1.1.14 Уважно і в ідпов ідально ставтеся до технічного обслугов ування електроінструменту та
його ремонту. Для досягнення кращого результату і забезпечення більшої безпеки під час
роботи, обережно пов одьтеся з приладом і утримуйте його в чистоті. При змащув анні та заміні
аксесуарів дотримуйтесь вказів ок із в ідпов ідних інструкцій. Періодично оглядайте електрошнур
інструменту, і в разі пошкодження в ідремонтуйте його в упов нов аженому серв іс ному центрі.
Періодично оглядайте подов жувачі, якими Ви користуєтесь, і в разі пошкодження замініть їх.
Рукоятки інструменту повинні бути сухими та чистими, не допускайте їх забруднення
мастильними матеріалами.
1.1.15 Вийміт ь в илку електрошнура з розетки, якщо інструмент не використовується, а також
перед початком техобслуговування та перед заміною аксесуарів.
1.1.16 Вийміть всі регулюв альні та гайков і ключі. Візьміть собі за прав ило: перед тим, як
ув імкнути електроінструмент - перев ірте, чи всі ключі в ийняті з нього.
1.1.17 Уникайте несподів аного запуску дв игуна. Не переносьте підключений до мережі
електроінструмент, тримаючи палець на вимикачі. Перед тим, як вставити штепсель у розетку,
переконайтеся, що в имикач знаходиться в положенні «Вимк».
1.1.18 Працюючи поза приміщенням, користуйтеся подовжувачами. В цьому в ипадку
в икористовуйте тільки подовжувачі, які призначені для роботи на вулиці. Вони мають в ідпов ідне
маркув ання. Подовжувачі повинні розмотуватися на їх пов ну довжину.
1.1.19 Будьте пильні. Слідкуйте за тим, що Ви робите. Не працюйте з приладом, якщо Ви
стомилися, прийняли алкоголь або ліки, які в плив ають на шв идкість реакції, ув агу та
зосередженість.
1.1.20 Перев іряйте пошкоджені деталі. Перш ніж продов жити експлуатацію електроінструменту,
слід ретельно перев ірити захисний кожух або інші деталі, які мають пошкодження, з метою
діагностики їх функціональності. Перев ірте надійність кріплення рухомих елементів , справність
деталей виробу, прав ильність складання та будь-які інші параметри, які можуть в плинути на їх
роботу. Захисний кожух, несправні перемикачі або будь-які інші пошкоджені деталі необхідно
в ідремонтувати або замінити в упов новаженому серв іс ному центрі. Не працюйте з інструментом з
несправ ним перемикачем «Увімк/Вимк».
1.1.21 УВАГА! Щоб уникнути травм, використовуйте тільки ті аксесуари або
пристрої, які вказані в цій Інструкції з експлуатації або в каталозі ТМ ЗЕНИТ
ПРОФИ.
1.1.22 Ремонт електроінструменту має здійснюватися в иключно в уповнов аженому серв існому
центрі з використанням тільки оригінальних запасних частин ТМ ЗЕНИ Т ПРОФИ . В іншому
в ипадку можливе нанесення серйозної шкоди здоров 'ю користувача.
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1.2 Особливі вимоги експлуатації виробу (Заходи безпеки)
1.2.1 Застосовувати в иріб дозв оляється тільки в ідпов ідно до призначення, яке в казане в
Інструкції з експлуатації.
1.2.2 Під час користув ання в иробом необхідно дотримув атися в сіх в имог Інструкції з
експлуатації (Технічного паспорта), пов одитися з ним обережно, не допускати його ударів ,
перев антажень, впливу бруду і нафтопродуктів . До роботи з в иробом допускаються лише особи,
які пройшли в ідповідне навчання і мають допуск до роботи з електроінструментом.
1.2.3 При роботі з в иробом необхідно дотримуватися таких правил:
 всі види підготовчих робіт, технічне обслуговув ання та ремонт проводити тільки з
в ідключеною в ід електромережі штепсельною в илкою;
 підключати в иріб до електромережі тільки перед початком роботи;
 підключати, в ідключати в иріб в ід електромережі штепсельною в илкою тільки при
в имкненому перемикачі «Увімк/Вимк»;
 в ідключати виріб в ід електромережі при зміні шліфув ального круга або диска (в подальшому
- диска), при перенесенні в иробу з одного робочого місця на інше, при перерв і в роботі,
після закінчення роботи;
 в ідключати виріб в имикачем при раптов ій зупинці (зникнення напруги в електромережі,
заклинюв анні шліфув ального диску, перев антаження електродвигуна);
 при роботі необхідно користуватися засобами захисту: спеціальними окулярами,
респіратором, протишумовими навушниками, в икористовувати неслизьке в зуття;
 не переносити в иріб за шнур електрожив лення. Не обертати шнур нав коло руки або інших
частин тіла;
 не допускати натягув ання, перекручув ання або потрапляння під різні вантажі шнура
електрожив лення, зіт кнення його з гарячими і масляними поверхнями (шнур рекомендується
підв ішув ати);
 при пров еденні робіт завжди застосовувати додатков і заходи пожежної безпеки у зв 'язку з
утв оренням іскор;
 в икористовувати прилад тільки для сухого різання і шліфув ання;
 ніколи не в икористовувати електроприлади такого типу без захисних пристосув ань
шліфув ального диска;
 перев іряти, що шв идкість, яка вказана на шліфув альному диску, дорів нює або перев ищує
номінальну шв идкість шліфув альної машини. Використовув ати тільки шліфув альні диски, які
розрахов ані на лінійну шв идкість 80 м/с або більше;
 переконатися у тому, що розміри шліфув ального диска суміс ні з розмірами шліфув альної
машини, і шліфув альний диск в ідпов ідає посадковому місцю;
 зберігати і в икористовувати абразивні шліфув альні диски в ідпов ідно до інструкцій
підприємства-виробника;
 зав жди ув ажно оглядати шліфув альний диск перед в икористанням. Не в икористовувати
в ищерблені, т ріснути диски або ж диски, які пошкоджені яким-небудь іншим чином;
 міцно утримувати рукоятку корпуса (корпус) та передню рукоятку в иробу при роботі;
 не в икористовувати відрізні диски для боков ого шліфув ання;
УВАГА! Ні в якому разі не використовуйте пиляльні диски від циркулярних
дискових пил. Встановлення пиляльних дисків на кутову шліфувальну машину
загрож ує ймовірністю нанесення серйозних травм користувачу та оточуючим.
не в икористовувати перехідні втулки або насадки для того, щоб пристосув ати абразив ні
шліфув альні диски з отв орами іншого посадков ого діаметра;
 не перев антажувати виріб;
 після закінчення роботи в иріб пов инен бути очищений в ід пилу та бруду.
Зберігати в иріб слід у сухому, недоступному для дітей та сторонніх місці. Температура
зберігання пов инна бути в інтерв алі в ід -5 °С до +40 °С, в ідносною в ологістю пов ітря не більше
80% і в ідсутністю прямого впливу атмосферних опадів . При перенесенні в иробу з холоду в
тепле приміщення необхідно дати йому прогріт ися протягом дв ох годин. Після цього в иріб
можна підключати до електромережі.
1.2.4 Забороняється:
 заземлюв ати виріб;
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експлуатув ати та зберігати в иріб у приміщеннях з в ибухонебезпечним , а також хім ічно
актив ним середовищем, яке руйнує метали та ізоляцію;
 експлуатув ати виріб в умовах в пливу крапель і бризок, на в ідкритих майданчиках під час
снігопаду та дощу;
 залишати без нагляду в иріб, підключений до електромережі;
 передав ати в иріб особам, які не мають права користування ним;
 експлуатувати в иріб, якщо під час роботи в иникла хоча б одна з таких несправностей:
1) Пошкодження штепсельної в илки або шнура електроживлення;
2) Несправ ний в имикач або його нечітка робота;
3) Іскріння щіток на колекторі, що супров оджується появ ою кругов ого в огню на його поверхні;
4) Витікання мастила з редуктора;
5) Шв идкість обертання падає до ненормальної в еличини;
6) Корпус дв игуна перегрів ається;
7) Появ а диму або запаху, характерного для горілої ізоляції;
8) Поламка або появ а тріщин в корпусних деталях або передній рукоятці;
9) Пошкодження абразив ного диска;
1.2.5 Дозв оляється користуватися в иробом без індив ідуальних діелектричних засобів захисту.


2 ОПИС І ПРИНЦИП РОБОТИ
2.1 Призначення виробу
2.1.1 Кутов а шліфувальна машина ЗУШ-230/2500 профи призначена для абразивного
зачищення металоконструкцій в ід корозії, зачищення зв арних шв ів , шліфування і різання
в иробів з металу без застосув ання в оди в побутових умов ах. Робочим інструментом в иробу є
шліфув альний або в ідрізний диск з посадков им діаметром 22,2 мм і діаметром 230 мм.
2.1.2 Виріб пов инен експлуатуватися в інтервалі робочих температур в ід -5 °С до +40 °С, з
в ідносною в ологістю пов іт ря не більше 80% та в ідсутністю прямого впливу атмосферних опадів і
надмірної запиленості пов ітря.
Електрожив лення в иробу здійснюється в ід однофазної мережі змінного струму
напругою 220 В, частотою 50 Гц; допустимі в ідхилення напруги електроживлення ±10%.
Застосув ання у в иробі колекторного електроприв оду з подв ійною ізоляцією забезпечує
максимальну безпеку при роботі в ід мережі змінного струму напругою 220 В без застосув ання
індив ідуальних засобів захисту та заземлюючих пристроїв .
2.1.3 У зв 'язку з постійною діяльністю щодо в досконалення моделі, в иробник залишає за собою
прав о в носити в її конструкцію незначні зміни, які не в ідображені в цій Інструкції з експлуатації
(Технічному паспорті) і не в плив ають на ефектив ну та безпечну роботу інструменту.
2.2 Склад виробу
Зов нішній в игляд кутової шліфув альної машини електричної ЗУШ-230/2500 профи показаний
на рисунку 1.

Рисунок 1
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1. Клав іша перемикача «Ув імк/Вимк» (в имикач)
2. Основ на рукоятка
3. Кнопка фіксації шпинделя
4. Корпус редуктора
5. Шліфув альний диск
6. Захисний кожух диска
7. Монтажні отв ори для в становлення передньої рукоятки
8. Серв існі кришки для шв идкої заміни в угільних щіток
2.3 Пристрій і принцип роботи
2.3.1 Виріб складається з наступних основ них частин: корпуса з основ ною рукояткою,
електродвигуна, редуктора, в имикача, фільтра для зниження радіоперешкод, електронного
блоку плав ного пуску, електромережевого кабелю, передньої рукоятки, захисного кожуха диску.
2.3.2 Вимикач (1) має функцію захисту в ід несанкціонов аного вв ім кнення. Клав іша вв імкнення
має блокуючий пристрій, який запобігає в ипадков ому вв імкненню інструменту, а також дозв оляє
зафіксув ати клав ішу в уже натиснутому положенні для зручності при тривалій роботі. Крутний
момент в ід електродвигуна передається через одноступінчатий редуктор на шпиндель в иробу.
2.3.3 Фіксація шпинделя для встанов лення або заміни шліфув ального (в ідрізного) диска
здійснюється натисканням та утриманням у натиснутому положенні кнопки фіксації шпинделя
( 3 ).
2.3.4 Кріплення шліфув ального (в ідрізного) диска здійснюється затягув анням затискної гайки з
різьбою М14.
2.3.5 Регулюв ання і фіксація положення захисного кожуха здійснюється через послаблення і
подальше затягув ання стопорного гв инта, якій розташований на захисному кожусі (6).
2.3.6 Конструкція в иробу дозволяє встанов лювати передню рукоятку в одне з трьох положень
(прав е, лів е, в ерхнє) у в ідповідний різьбовий отвір в корпусі редуктора.
2.3.7 Виріб оснащений електронним блоком плав ного пуску, що забезпечує плавний набір
обертів шпинделя при в в імкненні обмежує пусковий струм електродвигуна.
2.3.8 У зв 'язку з постійним в досконаленням, виріб може мати незначні в ідмінності в ід опису та
рисунків , які не погіршують його експлуатаційні в ластивості.
3 ПІДГОТОВКА ВИРОБУ ДО ВИКОРИСТАННЯ
УВАГА! Забороняється починати роботу з виробом, не виконавши вимог з
техніки безпеки, зазначених у розділі 1 «Заходи безпеки» цієї Інструкції з
експлуатації.
3.1 Після транспортування в иробу в зимових умовах, перед ув імкненням у теплому приміщенні
його необхідно в итримати при кім натній температурі не менше дв ох годин до повного в исихання
в ологи (конденсату) на ньому.
3.2 Необхідно:
 зов нішнім оглядом переконатися у справ ності шнура електрожив лення, штепсельної в илки,
в цілісності деталей корпусу в иробу, передньої рукоятки, захисного кожуха, в справ ності
диска та прав ильності його застосування;
 перев ірити чіткість роботи в имикача через його короткочасні (2-3 рази) вв ім кнення,
в ідпов ідність напрузі й частоті, які зазначені на маркув альній табличці в иробу (220 В
50 Гц);
 перев ірити роботу виробу на холостому ході, зробив ши кілька пробних запусків , при цьому
перев ірити роботу редуктора (не пов инно бути стуку, шуму, в ібрації), справ ність
електрообладнання (в ідсутність диму і запаху, характерного для горілої ізоляції), іскріння
щіток на колекторі (не пов инно бути «кругового вогню»).
3.3 При в ияв ленні несправностей зв ерніться в сервісний центр.
3.4 Перед початком роботи перев ірте робочу зону на наявність прихов аних комунікацій
(газопров оду, в одопроводу, електричної або телефонної пров одки тощо).
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3.5 При роботі у приміщеннях з підв ищеною концентрацією пилу або дрібної тирси, особливо
при роботі з металами, для запобігання електричного пробою необхідно в икористовувати
пристрої струмового захисту.
УВАГА! У критичних випадках, при роботі з металом, струмопровідний пил може
накопичуватися всередині кутової шліфувальної машини. Це може при звести
до пошкодження електроізоляції виробу, що збільшує небезпеку ураження
електричним струмом. Щоб уникнути накопичення пилу всередині виробу,
рекомендується щодня очищати вентиляційні отвори (дивіться пункт 5.2 «Порядок
технічного обслуговування виробу»).
4 ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБУ
4.1 При роботі з виробом необхідно:
 в иконувати в сі в имоги розділу 1 (Заходи безпеки) цієї Інструкції з експлуатації;
 підключати та в ідключати виріб в ід електромережі штепсельною в илкою тільки при
в имкненому електродвигуні;
 при роботі з в иробом в умовах температури навколишнього середов ища менше +15 °С його
необхідно прогріти в в імкненням на холостому ході в ід 1 до 2 хв илин.
4.2 Міцно в становіть передню рукоятку у в ідповідний різьбов ий отвір.
4.3 Встанов іт ь захисний кожух у потрібне положення, в залежності в ід в иду роботи і
в икористовуваного круга.
4.4 Встанов іт ь на виріб шліфув альний або в ідрізний круг. Для цього натисніт ь на кнопку
фіксації шпинделя (3) і пров ерніт ь його до такого положення, при якому в ін зафіксується. За
допомогою вилочного ключа з комплекту в иробу в ідв ерніть і знім іть затискну гайку (б) (див іт ься
рисунок 2). Встанов іт ь шліфув альний диск на посадков е міс це фланцев ої шайби (а) (рисунок 2),
нажив іть рукою затискну гайку на шпиндель і затягніть її ключем з комплекту приладу.
Відпустіт ь кнопку фіксації шпинделя і переконайтеся в тому, що кнопка зв ільнена,
через дв о- або триразове натискання. Пров ерніть диск і в певніться, що шпиндель
розблоков аний.
При встанов ленні диска з утопленим центром завжди розміщуйте його в ипуклою
стороною до фланцев ої шайби.

Рисунок 2
4.5 Перев ірте в ідпов ідність напрямку обертання шліфув ального (в ідрізного) диска з напрямком
обертання шпинделя (стрілки напрямку обертання пов инні збігатися).
4.6 Підключіть електрошнур до мережі і перев ірте роботу виробу на холостому ході. Вібруючий
диск негайно замініть.
4.7 При роботі вмикати в иріб необхідно до контакту із заготовкою, дочекав шись набору
максимальних обертів шпинделя, а в имикати прилад слід після в иведення диска з контакту із
заготов кою.
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4.8 При абразив ній обробці матеріалів не прикладайте зайв их зусиль, тому що це може
призв ести до руйнув ання диска або його передчасного зносу, а також до пошкодження в иробу.
Не допускайте бічного нав антаження на в ідрізний диск. Необхідно також уник ати ударів диска по
заготов ці.
4.9 Не перев антажуйте в иріб. Слідкуйте за температурою корпусу редуктора та
електродвигуна, яка не пов инна перев ищувати 70 °С. Якщо інструмент нагрівся - дайте йому
можлив ість кілька хв илин попрацювати без нав антаження. При роботі дотримуйтеся циклічності:
15 хв илин роботи - 15 хв илин перерв и (або час перерв и пов инен бути не менше часу циклу
роботи).
УВАГА! Для запобігання нещасного випадку під час встановлення або заміни
абразивних дисків, регулюванні захисного кож уха, перестановці передньої
рукоятки, при перенесенні виробу на інше місце , слідкуйте за тим, щоб
інструмент був вимкнений, а вилка вийнята з розетки. Відключайте виріб від
електромережі під час перерв і після роботи.
4.10 Слідкуйте за тим, щоб в ентиляційні отв ори для охолодження виробу були завжди чистими
і в ідкритими.
4.11 При обдиранні рекомендується встанов лювати диск під кутом 30-40 градусів до пов ерхні
заготов ки. При роботі з очисними щітками, шліфув альним папером і полірувальними засобами
необхідно слідув ати відповідним інструкціям в иробників.
4.12 Для запобігання в різання нов ого шліфув ального диска в заготовку, початков е шліфув ання
нов им диском має в иконуватися таким чином, щоб рух в иробу був направ лений у бік оператора.
Коли передня кромка шліфув ального диска буде належним чином стерта, шліфув ання можна
буде в иконувати в будь-якому напрямку.
УВАГА! Завж ди намагайтеся витримувати максимальну дистанцію між
встановленим диском і оператором. Слідкуйте за напрямком вильоту іскор.
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ!
Перевірте і переконайтеся в тому, що оброблювана заготовка утримується
належ ним чином.
Перед роботою в запилених умов ах переконайтеся у тому, що в ентиляційні отвори як
слід очищені.
Переконайтеся у тому, що іскри, що утворюються в процесі роботи, не є джерелом
небезпеки, наприклад, не потрапляють на людей або не запалюють в огненебезпечні реч ов ини.
Зав жди в икористовуйте засоби захисту очей та органів слуху.
У сумнів ній ситуації одягніть додатков і засоби захисту (протипилов ий респіратор,
рукав иці, захисну маску і спеціальний фартух).
Якщо в иріб не в икористовується, в ін повинен бути в ідключений від електромережі.
4.13 Після закінчення роботи:
 в ідключіть в иріб в ід електромережі;
 очистіть в иріб і додатков і приналежності в ід пилу та бруду. У разі сильного забруднення
протріть в иріб в ологою серветкою, яка виключає потрапляння вологи на інструмент у
в игляді крапель. Після цього в итріт ь насухо в иріб. Забороняється використовувати для цих
цілей агресив ні до пластмаси, гуми та металів очисники (наприклад, ацетон, розчинники,
кислоти тощо);
 зберігайте в иріб у сухому, пров іт рюв аному приміщенні. При трив алому зберіганні металев і
зов нішні в узли і деталі покрийте шаром консерваційного мастила. Умов и зберігання і
транспортування повинні в иключати можлив ість механічних пошкоджень та впливу
атмосферних опадів .
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5 ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ВИРОБУ
5.1 Загальні вказівки
Щоб уникнути пошкоджень, для забезпечення дов гов ічності та надійного в иконання
функцій в иробу, необхідно регулярно в иконув ати описані далі роботи з технічного
обслугов ування.
Гарантійні претензії приймаються тільки при прав ильному і регулярному в иконанні цих
робіт. При недотриманні цих в имог підв ищується небезпека травмування!
Користувач в иробу може в иконув ати тільки роботи з догляду та технічного
обслуговування, які описані в цій Інструкції з експлуатації (пункти Розділу 5.2). Всі інші роботи
пов инні в иконуватися тільки в спеціалізованих майстернях ТМ ЗЕНИ Т ПРОФИ .
5.2 Порядок технічного обслуговування виробу
5.2.1 Перев ірка в становлених гвинтів.
Регулярно перев іряйте в сі встанов лені на виробі гв инти, слідкуйте за тим, щоб в они були як
слід затягнуті. Ослаблений гв инт треба негайно затягнути. Нев иконання цього прав ила
загрожує серйозною небезпекою.
5.2.2 Технічне обслугов ування дв игуна.
Завжди слідкуйте за тим, щоб обмотка не була пошкоджена, не залита маслом або в одою, а
в ентиляційні отв ори були очищені в ід пилу та бруду .
5.2.3 Щоб уникнути накопичення пилу в середині в иробу, рекомендується щодня очищати
в ентиляційні отвори. Для цього:
 в ийміть вилку електрошнура зі штепсельної розетки;
 продуйте в ентиляційні прорізи сухим стисненим повітрям;
 зробіть очищення в ентиляційних прорізів м'якою неметалевою щіткою або сухою ганчіркою;
Ні в якому разі не використовуйте для чищення металев і предмети, тому що вони
можуть пошкодити внутрішні деталі в иробу.
5.2.4 Перед трив алою перерв ою в експлуатації та зберіганням, очищуйте виріб в ід пилу та бруду
без застосування агресивних до пластмаси, гуми та металів очисників. При тривалому зберіганні
металев і зовнішні вузли і деталі покрийте шаром консерв аційного мастила. Зберігайте виріб у
сухому приміщенні.
УВАГА! Ніколи не бризкайте водою на виріб у процесі його очищення. Виріб слід
чистити тільки сухою (або трохи вологою) серветкою! Не використовуйте їдкі
очисники, які мож уть пошкодити металеві, пластмасові та гумові частини
виробу!
Для того щоб, інструмент працював дов го й надійно - ремонтні, серв існі та
регулюв альні роботи пов инні пров одитися тільки фахів цями в серв існих центрах ТМ ЗЕНИ Т
ПРОФИ .
5.3 Періодичне обслуговування
Періодичне обслуговув ання пров одиться в серв існих центрах ТМ ЗЕНИ Т ПРОФИ (перелік та
контактні дані серв іс них центрів зазначені в Додатку № 1 Інструкції з експлуатації) і в ключає в
себе:
 перев ірку стану корпусних деталей;
 перев ірку опору ізоляції в ідпов ідно;
 перев ірку стану колектора якоря;
 перев ірку стану деталей редуктора (шестерень, підшипників );
 перев ірку стану щіток та їх заміну (за необхідністю);
 заміну мастила редуктора.
УВАГА! Технічне обслуговування повинно проводитися регулярно протягом
усього строку служби виробу. Без проведення технічного обслуговування
покупець втрачає право гарантійного обслуговування.
За рекомендов аних умов експлуатації виріб буде справ но працюв ати весь
гарантований строк служби. Дотримання прав ил користув ання дозв олить Вам уникнути
10

передчасного в иходу з ладу окремих частин в иробу і в сього в иробу в цілому.
Якщо в иріб в наслідок інтенсив ної експлуатації потребує періодичного обслуговув ання,
яке пов 'язане із заміною мастила, щіток, очищенням колектора, то ці роботи виконуються за
рахунок споживача.
Технічне обслуговування в серв іс них центрах не входить в гарантійні зобов 'язання
в иробника і продав ця. Серв іс ні центри надають платні послуги з проведення періодич ного
технічного обслуговування.
Після закінчення строку служби можливе в икористання в иробу за призначенням, якщо
його стан в ідпов ідає вимогам безпеки і виріб не втратив св оїх функціональних в ластивостей.
Виснов ок в идається уповноваженими сервісними центрами ТМ ЗЕНИ Т ПРОФИ .
6 ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ СКЛАДОВИХ ЧАСТИН ВИРОБУ
6.1 Усунення наслідків відмов і пошкоджень
Перелік можлив их несправностей і методів їх усунення наведено в таблиці 1.
Таблиця 1
Несправність

Імовірна причина несправності
1. Немає напру ги в мережі

При в в імкненні в иробу
електродв игу н не
працює

Кру гов ий в огонь на
колекторі якоря
Підв ищений шу м в
реду кторі

Електродв игу н не
розв ив ає пов них
обертів (не працює на
пов ну поту жність)

Електродв игу н
перегрів ається

Перев ірте напру гу в електромережі

2. Знос або «зав исання» щіток
1. Знос або поломка зу бчастої пари
2. Знос підшипників

Зв ерніться в серв існий центр
ремонту або заміни
Зв ерніться в серв існий центр
ремонту або заміни
Зв ерніться в серв існий центр
ремонту
Зв ерніться в серв існий центр
Зв ерніться в серв існий центр
ремонту
Зв ерніться в серв існий центр
Зв ерніться в серв існий центр
Зв ерніться в серв існий центр

1. Низька напру га електромережі

Перев ірте напру гу в електромережі

2. Знос щіток
3. Міжв итков е замикання, обрив в
обмотці якоря
4. Несправ ний в имикач, або
несправ ний регу лятор шв идкості
обертання шпинделя

Зв ерніться в серв існий центр для заміни
Зв ерніться в серв існий центр для
ремонту або заміни

2. Несправ ний в имикач
3. Обрив шну ра електрожив лення
або монтажних дротів
4. Обрив в обмотці якоря або
статора
5. Пов ний знос щіток
1. Несправ ність в обмотці якоря

5. Заклинюв ання в реду кторі
Електродв игу н
зу пинив ся при роботі

Дії по усуненню

1. Пов ний знос щіток
2. Заклинюв ання реду ктора
1. Інтенсив ний режим роботи,
робота з максимальним
нав антаженням
2. Висока температу ра
нав колишнього середов ища,
слабка в ентиляція, засмічені
в ентиляційні отв ори
3. Нестача мастила, заклинюв ання
в реду кторі
4. «Згорів » дв игу н або обрив в
обмотці дв игу на

для
для
для
для заміни
для
для заміни
для заміни
для заміни

Зв ерніться в серв існий центр для
ремонту або заміни
Зв ерніться в серв існий центр для
ремонту
Зв ерніться в серв існий центр для заміни
Зв ерніться в серв існий центр для
ремонту
Змініть режим роботи, знизьте
нав антаження
Вжийте заходів до зниження
температу ри, поліпшення в ентиляції,
зробіть очищення в ентиляційних отв орів
Зв ерніться в серв існий центр для
ремонту
Зв ерніться в серв існий центр для
ремонту

6.2 Ремонт виробу повинен пров одитися спеціалізов аним підрозділом в гарантійних
майстернях (перелік та контактні дані серв існих центрів зазначені у Додатку № 1 Інструкції з
експлуатації).
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7 СТРОК СЛУЖБИ, ЗБЕРІГАННЯ, ТРАНСПОРТУВАННЯ
7.1 Строк служби в иробу становить 3 роки.
Зазначений строк служби дійсний при дотриманні спожив ачем в имог цієї Інструкції з
експлуатації (технічного паспорта). Дата виробництва вказана на табличці в иробу.
7.2 Виріб, очищений в ід пилу та бруду, пов инен зберігатися в упаковці підприємств а-в иробника
в сухих пров ітрюв аних приміщеннях при температурі навколишнього середов ища в ід -5 °С до
+40 °С, з в ідносною вологістю пов іт ря не більше 80% і в ідсутністю прямого вплив у атмосферних
опадів . Упаков ка пов инна зберігатися до закінчення гарантійного строку експлуатації в иробу.
7.3 Транспортув ання в иробу проводиться в закритих засобах пересування в ідпов ідно до
прав ил перев езення в антажів , що діють на транспорті даного в иду.
8 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА (ПОСТАЧАЛЬНИКА)
8.1 Гарантійний строк (гарантійний термін) експлуатації в иробу див іться у Гарантійному талоні.
Претензії в ід споживачів на території України приймає ТОВ «ТЕКМАН» за адресою: 02140, м.
Київ , проспект Миколи Бажана, 30, контактний телефон: (044) 369-32-00, (044) 369-33-03.
8.2 При покупці виробу:
 пов инен бути прав ильно оформлений Гарантійний талон (стояти печатка або штамп з
рекв ізитами організації, яка реалізув ала виріб, дата продажу, підпис продав ця,
найменув ання моделі в иробу, серійний номер в иробу);
 переконатися в тому, що серійний номер виробу в ідпов ідає номеру, в казаному в
Гарантійному талоні;
 перев ірити наяв ність пломб на в иробі (якщо в они передбачені в иробником);
 перев ірити комплектність і працездатність виробу, а також зробити огляд на предмет
зов нішніх пошкоджень, тріщин, сколів .
Кожен в иріб комплектується фірмов им гарантійним талоном ТМ ЗЕНИ Т ПРОФИ .
При в ідсутності в гарантійному талоні дати продажу або підпису (печатки) продав ця, гарантійний
строк розраховується з дати в иготовлення в иробу.
8.3 У в ипадку в иходу з ладу в иробу протягом гарантійного строку експлуатації з в ини заводув иробника в ласник має прав о на безкоштовний ремонт.
Для гарантійного ремонту в ласнику необхідно зв ернутися в серв існий центр з виробом
та пов ністю і прав ильно заповненим гарантійним талоном (заповнюється при покупці в иробу).
Задов олення претензій спожив ачів на території України здійснюється в ідпов ідно до
Закону України «Про захист прав споживачів».
При гарантійному ремонті строк гарантії інструмента подовжується на час його
ремонту.
Гарантійне і післягарантійне обслуговування електроінструменту ТМ ЗЕНИ Т ПРОФИ
на території України пров одиться в серв існих центрах, перелік та контактні дані яких в казані у
Додатку № 1 Інструкції з експлуатації.
УВАГА! Перелік сервісних центрів може бути змінений. Актуальну інформацію
про контактні дані сервісних центрів на території України Ви можете дізнатись за
телефонами (044) 369-32-00, (044) 369-33-03 або на сайті zenit-profi.com
8.4 Гарантія не поширюється:
 на частини та деталі що шв идко зношуються (вугільні щітки, гумов і ущільнення, сальники,
мастило тощо), а також на змінні приналежності (передня рукоятка, захисний кожух,
в илочний ключ);
 у разі природного зносу в иробу (пов не вироблення ресурсу, сильне в нутрішнє і зов нішнє
забруднення);
 у в ипадку з в идаленим, стертим або зміненим серійним номером виробу;
 у разі появи несправ ностей, в икликаних дією форс-мажорної ситуації (нещасний в ипадок,
пожежа, пов інь, удар блискавки тощо);
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у разі, якщо в иріб розбирав ся або ремонтув ався протягом гарантійного строку самостійно,
або із залученням третіх осіб, не упов новажених виробником (постачальником) на
пров едення гарантійного ремонту.
УВАГА! Забороняється вносити в конструкцію виробу зміни і проводити
доопрацювання, не передбачені заводом-виробником.

9 ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ
Основ ні технічні дані кутов ої шліфув альної машини ЗУШ-230/2500 профи представ лені в
таблиці 2.
Таблиця 2
Найменування параметра

Значення

Максимальна потужність, Вт
Максимальний струм, А
Номінальна напруга, В~
Номінальна частота струму, Гц

2500
11,4
220 ±10%
50
Однофазний колекторний з подв ійною
ізоляцією
II
6800
230
22,2
5,3/6,1

Електродв игун
Клас в иробу
Шв идкість обертання шпинделя, об/хв
Діаметр диску, мм
Посадков ий діаметр диску, мм
Вага нетто/брутто, кг

Гарантійний строк (гарантійний термін) експлуатації в иробу див іт ься у Гарантійному
талоні. Дата в иготовлення вказана на табличці в иробу.
Постачальник: ТОВ «ТЕКМАН», 02140, м. Київ , проспект Миколи Бажана, 30,
контактний телефон: (044) 369-32-00, (044) 369-33-03. Виробник та його адреса вказані в
сертифікаті в ідпов ідності та (або) деклараціях в ідпов ідності технічним регламентам в иробу.
Строк служби в иробу станов ить 3 роки з моменту купів лі. Термін придатності 10 років .
Гарантійний термін зберігання 10 років . Умов и зберігання: зберігати в сухому місці, захищеному
в ід в пливу в ологи і прямих сонячних променів , при температурі в ід -5 °С до +40 °С, з в ідносною
в ологістю пов ітря не більше 80% і в ідсутністю прямої дії атмосферних опадів .
Прав ила та умов и ефектив ного і безпечного в икористання в иробу в казані в Інструкції з
експлуатації. Виріб не містить шкідлив их для здоров ’я речовин. Претензії споживачів на
території України приймає ТОВ «ТЕКМАН».
Ремонт і технічне обслуговув ання необхідно здійснювати в авторизов аних серв існих
центрах ТОВ «ТЕКМАН», зазначених у Додатку № 1 до Інструкції з експлуатації (дов ідков а
інформація: (044) 369-32-00, (044) 369-33-03).
Вироби ТМ ЗЕНИ Т ПРОФИ в ідпов ідають в имогам стандартів і технічних умов ,
вказаним у сертифікатах в ідпов ідності та (або) деклараціях в ідпов ідності технічним
регламентам.
Виріб, який в ідслужив св ій строк, приналежності й упаков ку слід здав ати на екологічно
чисту утилізацію (рециркуляцію) в ідходів.
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10 КОМПЛЕКТНІСТЬ
Комплектність в иробу зазначена в Таблиці 3.
Таблиця 3
Найменування
Кутова шліфув альна машина ЗУШ-230/2500 профи
Інструкція з експлуатації
Гарантійний талон
Додаток № 1 (Перелік серв існих центрів)
Передня рукоятка
Комплект щіток електродвигуна (2 шт.)
Захисний кожух
Вилочний ключ
Шестигранний ключ
Пакув альна коробка

Кількість, од.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Виробник залишає за собою право на внесення змін у технічні характеристики і
комплектацію в иробу без попереднього пов ідомлення.
11 УТИЛІЗАЦІЯ
Не в икидайте виріб, приналежності й упаковку разом з побутов им сміттям. Виріб, якій
в ідслужив св ій строк, слід здав ати на екологічно чисту утилізацію (рециркуляцію) в ідходів на
підприємства, що в ідпов ідають умовам екологічної безпеки.
УВАГА! Ремонт, модифікація і перевірка електроінструментів ТМ ЗЕНИТ ПРОФИ
повинні проводитися тільки в авторизованих сервісних центрах ТМ ЗЕНИТ
ПРОФИ. При використанні або техобслуговуванні інструменту завж ди слідкуйте
за виконанням усіх правил та норм безпеки.
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Для нотаток
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Ексклюзивний представник ТМ ЗЕНИТ ПРОФИ в Україні ТОВ «ТЕКМАН»:
02140, м. Київ , проспект Миколи Бажана, 30,
контактний телефон: (044) 369-32-00, (044) 369-33-03.
zenit-profi.com
Представництва:
м. Київ , проспект Бажана, З0, тел.: (044) 369-32-00, (044) 369-33-03
м. Дніпро, в ул. В. Моссаков ського, 1А, тел.: (056) 375-43-22
м. Льв ів , в ул. Зелена, 238, тел.: (032) 242-41-75, (032) 242-41-76
м. Черкаси, в ул. Громов а, 138, склад № 7, тел.: (0472) 38-43-82, (067) 588-90-35
м. Миколаїв , в ул. Космонавтів, 81, тел.: (067) 622-33-51
м. Харків , в ул. Шев ченко, 24а, тел.: (067) 565-42-65
м. Одеса, тел.: (098) 160-87-54
16

