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Благодарим Вас за Ваш выбор и наде-
ется, что настоящее изделие торговой 
марки «Ставр» будет полностью отве-
чать Вашим ожиданиям.
Для того, чтобы Ваше изделие прослу-
жило Вам долгое время, необходимо 
правильно его использовать, хранить и 
проводить техническое и сервисное об-
служивание, в связи с чем настоятельно 
рекомендуем Вам перед использовани-
ем тщательно изучить информацию, из-
ложенную в настоящем руководстве.

Уважаемый покупатель!
При покупке плиткореза необходимо 
удостовериться в его работоспособ-
ности. Также необходимо проверить 
комплектацию и наличие штампа тор-
гующей организации, даты продажи и 
подписи продавца с номером модели 
и серийным номером на гарантийном 
талоне, являющемся неотъемлемой 
частью настоящего руководства.

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ,
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Плиткорез электрический стационарный 
ПЭС-180/600 предназначен для резки 
настенной и напольной керамической 
плитки в рамках бытовых нужд. Обра-
щаем Ваше внимание на то, что данный 
плиткорез не предназначен для про-
фессиональных работ. Использование 
плиткореза не по назначению является 
основанием для отказа в гарантийном 
ремонте.

ОГЛАВЛЕНИЕ
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ХРАНЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ
УТИЛИЗАЦИЯ
СРОК СЛУЖБЫ
ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Не используйте плиткорез для любых 
иных целей, кроме указанных в данном 
руководстве.
2. Не допускайте использования плиткоре-
за неквалифицированными, несовершен-
нолетними лицами или людьми с недоста-
точными для использования плиткореза 
физическими данными.
3. В случае передачи плиткореза другим 
лицам подробно расскажите о правилах 
его использования и дайте ознакомиться с 
настоящим руководством.
4. Не разрешайте детям контактировать с 
плиткорезом.
5. Не погружайте плиткорез или отдель-
ные его части в воду или другие жидкости.
6. Не используйте плиткорез, если есть 
риск возгорания или взрыва, например, 
вблизи легковоспламеняющихся жидко-
стей или газов.
7. Переносите плиткорез, держа его толь-
ко за основание.
8. Не переносите плиткорез во включен-
ном состоянии.
9. Убедитесь в том, что параметры сети 
соответствуют параметрам, указанным на 
плиткорезе и в настоящем руководстве.
10. Подключайте плиткорез к сети толь-
ко после того, как Вы убедитесь, что вы-
ключатель находится в выключенном 
положении.
11. При работе с плиткорезом пользуйтесь 
средствами индивидуальной защиты. В 
случае необходимости воспользуйтесь ре-
спиратором, специальными перчатками, 
очками и наушниками.
12. При работе с плиткорезом рекоменду-
ется надевать подходящую одежду, чтобы 
никакие части не контактировали с плит-
корезом. Также убедитесь, что на Вас нет 
ничего, что могло бы помешать работе или 
вызвать нежелательные последствия.
13. В целях Вашей безопасности настоя-
тельно рекомендуется работать с плитко-
резом, размещенным на устойчивой ров-
ной поверхности.

14. Разрезаемую заготовку необходимо 
подводить к отрезному диску плиткореза 
только когда двигатель набрал максималь-
ное число оборотов.
15. Ничего, кроме разрезаемого материа-
ла, не должно касаться отрезного диска, 
когда плиткорез включен.
16. Не прилагайте излишних усилий при 
подаче заготовки. Запрещено держать 
разрезаемую заготовку на весу.
17. Запрещается осуществлять боковое 
давление на отрезной диск.
18. Не включайте и не выключайте плит-
корез при наличии заготовки на рабочем 
столе.
19. Не оставляйте включенный плиткорез 
без внимания.
20. Всегда старайтесь распологать плитко-
рез так, чтобы пыль и мелкие частицы не 
летели в Вашу сторону.
21. Необходимо обеспечить эффективное 
воздушное охлаждение плиткореза. За-
прещено закрывать вентиляционные от-
верстия, следует следить за их чистотой.
22. Держите сетевой кабель вдали от ис-
точника нагрева, масла, острых предметов 
и отрезного диска.
23. Не допускайте присутствия детей, жи-
вотных или посторонних в рабочей зоне.
24. При отключении плиткореза от сети 
держитесь за штекер сетевого кабеля.
25. Всегда отключайте плиткорез от элек-
тросети, когда Вы его не используете, а 
также:
- в случае любых неполадок;
- перед сменой диска или чисткой;
- после окончания работ.
26. Не пользуйтесь плиткорезом после его 
падения или если на нем видны какие-ли-
бо следы повреждения, а также с повреж-
денным сетевым кабелем или штекером. 
Обратитесь в авторизованный сервисный 
центр для диагностики или ремонта плит-
кореза.
27. Немедленно отключите плиткорез пу-
тем нажатия на выключатель при внезап-
ной остановке (отсутствие напряжения в 
сети или заклинивание отрезного диска), 
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перегрузке или перегреве электродвигате-
ля. Отсоедините штекер сетевого кабеля 
от электросети.
28. При повреждении сетевого кабеля во 
избежание опасности его должен заме-
нить изготовитель, его агент или аналогич-
ное квалифицированное лицо.
Замена сетевого кабеля осуществляется 
в авторизованном сервисном центре со-
гласно действующему тарифу.
29. Работа и техобслуживание должны 
осуществляться строго в соответствии с 
данным руководством.
30. По окончании работы плиткорез необ-
ходимо очищать от пыли и грязи.
31. Не используйте чистящие средства, ко-
торые могут повредить плиткорез (бензин 
и прочие агрессивные вещества).
32. Не разрешайте детям контактировать 
с плиткорезом.

ВНИМАНИЕ! НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ 
СЛЕДУЕТ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПЛИТКОРЕ-
ЗОМ В СОСТОЯНИИ АЛКОГОЛЬНОГО 
ИЛИ НАРКОТИЧЕСКОГО ОПЬЯНЕНИЯ 
ИЛИ В ИНЫХ УСЛОВИЯХ, МЕШАЮЩИХ 
ОБЪЕКТИВНОМУ ВОСПРИЯТИЮ ДЕЙ-
СТВИТЕЛЬНОСТИ, И НЕ СЛЕДУЕТ ДО-
ВЕРЯТЬ ПЛИТКОРЕЗ ЛЮДЯМ В ТАКОМ 
СОСТОЯНИИ ИЛИ В ТАКИХ УСЛОВИЯХ!

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЛИТКОРЕЗА
1. Чтобы опасность травмирования была 
наименьшей, рекомендуется до начала 
работ надежно установить плиткорез на 
твердой ровной поверхности и закрепить 
его. 
2. На плиткорез следует устанавливать 
только острые, находящиеся в хорошем 
техническом состоянии отрезные диски. 
Запрещается эксплуатация плиткореза с 
треснутыми или поврежденными дисками, 
а также дисками, не предназначенными 
для данного плиткореза или не подходя-
щими по размеру.
3. Запрещается устанавливать фиксирую-

щие элементы для дисков, не входящие в 
комплект плиткореза ПЭС-180/600.
4. Не используйте плиткорез без защитно-
го кожуха.
5. Перед работой убедитесь, что диск уста-
новлен правильно и надежно зафиксиро-
ван.
6. Не используйте диски, параметры пре-
дельно допустимых оборотов которых 
меньше, чем максимальное число обо-
ротов шпинделя плиткореза на холостом 
ходу.
7. При отрезных работах может образо-
ваться вредная для здоровья пыль,  по-
этому при выполнении подобных работ 
следует носить респиратор.
8. При включении плиткореза рекоменду-
ется дать ему поработать в течение не-
скольких секунд в «холостом» режиме. 
При этом в случае обнаружения посторон-
них шумов или вибраций следует выклю-
чить плиткорез и обратиться в авторизо-
ванный сервисный центр.
9. Будьте осторожны при введении отрез-
ного диска в уже сделанный пропил. Не 
допускайте защемления диска, чтобы из-
бежать неконтролируемого выхода диска 
из прорези.
10. Перед началом работы убедитесь, что 
в лотке есть достаточное количество воды, 
чтобы отрезной диск смачивался в процес-
се работы.
11. После каждых 15 минут непрерывной 
работы необходимо делать перерыв на 10-
15 минут.
12. Запрещается резка материала на весу, 
в неустойчивом положении или размеще-
ние материала для резки на каких либо 
частях тела.
13. Держите руки вне зоны реза и не под-
кладывайте руки с обратной стороны ма-
териала. 
14. Толщина материала не должна пре-
вышать максимального значения глубины 
реза, указанного в данном руководстве.
15. Запрещено резать несколько заготовок 
одновременно.
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СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ
1. Рабочий стол
2. Отрезной диск
3. Расклинивающий нож
4. Защитный кожух
5. Параллельный упор
6. Угловой упор
7. Фиксирующий винт 
параллельного упора
8. Шкала для точного реза
9. Выключатель
10. Основание
11. Фиксирующий винт 
для установки угла пропила
12. Лоток для воды
13. Сетевой кабель

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
1. Руководство по эксплуатации 
2. Плиткорез электрический 
стационарный
3. Диск отрезной (1 шт.)
4. Ключ (2 шт.)
5. Защитный кожух
6. Лоток для воды
7. Параллельный упор
8. Угловой упор
9. Расклинивающий нож 
с винтом крепления
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ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

1. Прежде чем подключить плиткорез к 
питающей сети, убедитесь, что параме-
тры сети отвечают требованиям, ука-
занным в настоящем руководстве и на 
плиткорезе.
2. Проверьте целостность плиткореза и 
сетевого кабеля.
3. При использовании удлинителя убе-
дитесь, что он рассчитан на мощность 
плиткореза.

УСТАНОВКА/ЗАМЕНА
ОТРЕЗНОГО ДИСКА
Для установки отрезного диска: 
1. Отключите плиткорез от сети питания.

2. Снимите защитный кожух (4) отрезно-
го диска.
3. При помощи ключей открутите гайку 
крепления отрезного диска (2).

4. Снимите прижимную шайбу и устано-
вите новый отрезной диск. Установите 
на место прижимную шайбу.

5. Завинтите гайку. Установите защит-
ный кожух.

ВНИМАНИЕ! 
Перед началом любых работ обязатель-
но отключайте плиткорез от питающей 
сети и дождитесь полной остановки дви-
гателя.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Данная модель предназначена для ра-
боты в условиях умеренного климата с 
диапазоном рабочих температур от 5°С 
до +40°С и относительной влажности не 
более 80%.
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ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ 
ПЛИТКОРЕЗА
Чтобы включить плиткорез, подсоеди-
ните штекер сетевого кабеля к сети и 
нажмите на выключатель (9). Для отклю-
чения плиткореза повторно нажмите на 
выключатель. Затем отключите штекер 
сетевого кабеля от сети.

ОТРЕЗНЫЕ РАБОТЫ
Перед использованием плиткореза не-
обходимо налить достаточное количе-
ство воды в специальный лоток (12).
1. На рабочем столе (1) напротив отрез-
ного диска разместите заготовку.
2. Нажмите на выключатель и дожди-
тесь, пока двигатель наберет макси-
мальное число оборотов. Затем плавно 
начинайте подачу заготовки по линии 
реза. 
3. При завершении процесса резки вы-
ключите плиткорез. 

ВНИМАНИЕ!
1.  При отрезных работах ведите заго-
товку с умеренной подачей.
2. Не следует сильно давить на заго-
товку, перекашивать её или выполнять 
колебательное движение. Не заторма-
живайте отрезной диск боковым давле-
нием.
3. Всегда ведите заготовку против на-
правления вращения отрезного диска, в 
противном случае возникает опасность 
неконтролируемого выхода из прорези.
4. Чтобы случайно не повредить во вре-
мя работы сетевой кабель, постоянно 
следите за его положением.

РЕГУЛИРОВКА
ПАРАЛЛЕЛЬНОГО УПОРА
Для выполнения точного продольного 
реза заготовку следует прижимать к па-
раллельному упору. Для его регулировки 
ослабьте винты (7), установите его в не-
обходимом положении, используя шкалу 
(8), и затяните винты.

УСТАНОВКА УГЛА РЕЗА
Угол пропила можно изменять в преде-
лах от 0° до 45°. Ослабьте винт (11) и 
наклоните стол до необходимого угла. 
Снова затяните винты по обеим сторо-
нам рабочего стола.

ВНИМАНИЕ! 
1. Перед выполнением любых операций 
убедитесь, что плиткорез выключен и от-
ключен от сети.
2. Перед началом эксплуатации настоя-
тельно рекомендуется проверить надеж-
ность фиксации всех винтов. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УГЛОВОГО УПОРА
Угловой упор позволяет делать рез под 
углом 45°. Установите параллельный 
упор в нужное положение. Размести-
те угловой упор (6) на рабочем столе 
прислонив его к параллельному упору. 
Вставьте материал для резки в угловой 
упор. Плавно начинайте подачу вдоль 
параллельного упора. 

ХРАНЕНИЕ
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ХРАНЕНИЕ

ВНИМАНИЕ! Хранить плиткорез необ-
ходимо при температуре окружающей 
среды от 0°С до +40°С и относительной 
влажности воздуха не более 80% в ме-
сте, недоступном для детей.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
1. Каждый раз по окончании работы не-
обходимо:
• слить грязную воду из лотка;
• снять защитный кожух диска и очистить 
его;
• ослабив винты, сместить рабочий стол 
и протереть весь плиткорез. Корпус 
плиткореза и вентиляционные отвер-
стия следует протирать от грязи и пыли 
мягкой тканью или салфеткой. Устойчи-
вые загрязнения рекомендуется устра-
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нять при помощи мягкой ткани, смочен-
ной в мыльной воде. 
2. Использование изношенных отрезных 
дисков снижает эффективность выполня-
емой работы и может привести к выходу 
из строя электромотора, поэтому необхо-
димо периодически заменять износивши-
еся диски.
3. Регулярно проверяйте надежность 
крепления всех винтов. При обнаруже-
нии ослабленного винта немедленно за-
тяните его. В противном случае Вы под-
вергаете себя риску получения травмы. 
4. Необходимо особенно бережно отно-
ситься к электродвигателю, избегать по-
падания воды или масла в его обмотки. 
5. Для чистки корпуса не следует ис-
пользовать чистящие средства, которые 
могут привести к образованию ржавчины 
на металлических частях изделия или 
повредить пластиковую поверхность.
6. Следите за тем, чтобы вентиляцион-
ные отверстия всегда были чистыми.
7. В результате работы угольные щетки 
подвержены износу. Внимательно сле-
дите за их состоянием и своевременно 
заменяйте (для замены угольных щеток 
необходимо обращаться в авторизован-
ный сервисный центр).

УТИЛИЗАЦИЯ

При утилизации пришедшего в негод-
ность плиткореза примите все меры, 
чтобы не нанести вреда окружающей 
среде. Не стоит самостоятельно пы-
таться утилизировать плиткорез. На-
стоятельно рекомендуется обратиться в 
специальную службу.

СРОК СЛУЖБЫ  

Данное изделие при соблюдении всех 
требований, указанных в настоящем ру-
ководстве по эксплуатации должно про-
служить не менее 3 лет. 

Фирма-производитель оставляет за со-
бой право вносить в конструкцию и ком-
плектацию изменения, не ухудшающие 
эксплуатационные качества товара.

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

Гарантийные обязательства осущест-
вляются при наличии правильно запол-
ненного гарантийного талона с указа-
нием в нем даты продажи, серийного 
номера, печати (штампа) торгующей 
организации, подписи продавца. При от-
сутствии у Вас правильно заполненного 
гарантийного талона мы будем вынуж-
дены отклонить Ваши претензии.
Во избежание недоразумений убеди-
тельно просим Вас перед началом 
работы с изделием внимательно озна-
комиться с условиями эксплуатации, 
указанными в настоящем руководстве.
Обращаем Ваше внимание на исклю-
чительно бытовое назначение плитко-
реза.
Правовой основой настоящих гаран-
тийных условий является действующее 
законодательство Российской Федера-
ции, в частности, последняя редакция 
Федерального закона «О защите прав 
потребителей» и Гражданский кодекс 
Российской Федерации.
Гарантийный срок эксплуатации на из-
делие составляет 24 месяца. Этот срок 
исчисляется со дня продажи через роз-
ничную сеть.
Наши гарантийные обязательства 
распространяются только на неис-
правности, выявленные в течение га-
рантийного срока, и обусловленные 
производственными, технологическими 
и конструктивными дефектами, т. е. до-
пущенными по вине предприятия-изго-
товителя.
Гарантийные обязательства не распро-
страняются на:
А) Неисправности изделия, возникшие в 
результате:
1. несоблюдения пользователем пред-
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писаний руководства по эксплуатации;
2. механического повреждения, вызван-
ного внешним или любым другим воз-
действием;
3. применения изделия не по назначе-
нию;
4. воздействия неблагоприятных атмос-
ферных и внешних факторов на изде-
лие, таких как дождь, снег, повышенная 
влажность, нагрев, агрессивные среды, 
несоответствие параметров питающей 
электросети требованиям руководства 
по эксплуатации;
5. использования принадлежностей, 
расходных материалов и запчастей, не 
предусмотренных технологической кон-
струкцией данной модели;
6. попадания внутрь изделия инородных 
предметов или засорения вентиляцион-
ных отверстий большим количеством от-
ходов, таких как пыль, мелкие частицы 
и т.п.
Б) Изделия, подвергавшиеся вскрытию, 
ремонту или модификации неуполномо-
ченными на то лицами.
В) Неисправности, возникшие вслед-
ствие ненадлежащего обращения или 
хранения изделия, признаками чего яв-
ляются:
1. наличие ржавчины на металлических 
элементах изделия;
2. наличие окислов коллектора двигате-
ля;
3. обрывы и надрезы сетевого кабеля;
4. сколы, царапины, сильные потертости 
корпуса.
Г) Неисправности, возникшие в резуль-
тате перегрузки изделия, повлекшей вы-
ход из строя электродвигателя или дру-
гих узлов и деталей.
К безусловным признакам перегрузки 
относятся:
- деформация или оплавление деталей 
и узлов изделия;
- выход из строя статора или ротора 
электродвигателя;
- потемнение или обугливание изоляции 
проводов.

Д) Расходные материалы, сменные де-
тали, узлы, подлежащие периодической 
замене, такие как угольные щетки, от-
резные диски, упоры и прочее.
Е) Изделия без читаемого серийного но-
мера.

Фирма-производитель обращает внима-
ние покупателей, что при эксплуатации
плиткореза в рамках личных нужд и со-
блюдений правил пользования, приве-
денных в данном руководстве по эксплу-
атации, срок службы плиткореза может 
значительно превысить указанный в на-
стоящем руководстве.
        
Обращаем ваше внимание, что до-
ставка изделия в сервисный центр и 
из него осуществляется конечным по-
требителем (владельцем) или за его 
счет.

На изделия и узлы, замененные 
при ремонте в авторизованном сер-
висном центре, предоставляется 
гарантия 3 месяца. Техническое ос-
видетельствование плиткореза на 
предмет устранения гарантийного 
случая производится только в авто-
ризованном сервисном центре.

ВНИМАНИЕ! При покупке изделия 
требуйте проверки комплектности и 
исправности, а также правильного за-
полнения гарантийного талона.

Список сервисных центров можно
узнать у продавца или на сайте
ставр.рф, www.stavr-tools.ru
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ШУМОВИБРАЦИОННЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Шумовибрационные характеристики со-
ответствуют европейским стандартам.

Шум Вибрация
LpA: 78dB(A)

K: 1,5m/s2
LwA: 87dB(A)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Импортер: ООО «Союз»
Адрес: 432006, Россия,
г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 14

Изготовитель: НИНБО ДЖИНМИНГ ИН-
ТЕРНАТИОНАЛ ТРАДЕ КОРПОРЕЙШН, 
ЛИМИТЕД

Адрес: Ромм Л2, 21Ф, Блок А, Интернати-
онал Экзибитион Центре, №168 Байжанг 
Роад, Нинбо, Чжэцзян, 315040, Китай

Сделано в КНР

Дата изготовления указана на серийном 
номере 

Напряжение сети / 
Частота

Потребляемая мощность 

Число оборотов 
на холостом ходу 

Максимальная
глубина пропила

Угол наклона стола

Диаметр отрезного диска

Длина сетевого кабеля 

Масса

220 В ± 10 % /
50 Гц 

600 Вт 

2950 об/мин

34 мм (90°)
18 мм (45°)

0 - 45°

180 мм

2 м

8 кг

Посадочный диаметр
диска 22,2 мм

Размер рабочего стола 360х330 мм
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Стационарлық электр плитка кескіш 
ПЭС-180/600 тұрмыстық мұқтаждықтар 
аясында қабырғалық және едендік 
керамикалық плиткаларды кесуге 
арналған. Сіздің назарыңызды аталған 
плитка кескіштің кәсіпқойлық жұмыстарға 
арналмағандығына аудартамыз. Плит-
ка кескішті тағайындалуы бойынша 
қолданбау кепілдік жөндеуден бас 
тартудың негіздемесі болып табылады.

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ 

1. Аталған бұйымды осы нұсқаулықта 
аталғандардан басқа кез келген 
мақсаттар үшін қолданбаңыз. 
2. Бұйымды біліксіз, кәмелеттік жасқа 
толмаған немесе бұйымды қолдануға 
физикалық қабілеттері жеткіліксіз 
тұлғалардың қолдануларына жол 
бермеңіз. Бұйымды басқа тұлғаларға 
берген жағдайда оны қолдану ережелері 
жөнінде толығырақ айтыңыз және 
аталған нұсқаулықпен таныстырыңыз. 
3. Бұйымды немесе оның жеке-
лей бөліктерін суға немесе басқа да 
сұйықтықтарға батырмаңыз. 
4. Бұйымды егер жану немесе жарылыс 
қаупі бар болған жағдайда, мәселен, 
тез жанғыш сұйықтықтар мен газдардың 
маңында қолданбаңыз. 
5. Бұйымды оның негізгі тұтқасынан 
ұстай отырып жылжытыңыз. 
6. Бұйымды іске қосулы күйде 
жылжытпаңыз. 
7. Жұмыс аймағында балалардың, 
жануарлардың немесе бөгде 
тұлғалардың болуларына жол бермеңіз. 
8. Желі параметрлерінің бұйымда және 
аталған нұсқаулықта көрсетілген па-
раметрлерге сәйкес екендіктеріне көз 
жеткізіңіз. 
9. Бұйымды желіге ажыратқыш «Сөнд» 
күйінде тұрғандығына көз жеткізгеннен 
кейін ғана қосыңыз. 
10. Бұйыммен жұмыс жасау кезінде 

жеке қорғаныс құралдарын қолданыңыз. 
Қажет болған жағдайда арнайы 
қолғаптарды, көзілдіріктерді және 
құлаққаптарды қолданыңыз. 
11. Жұмыс жасау кезінде ешбір бөліктері 
бұйыммен жанаспайтындай қолайлы 
киімді кию ұсынылады. Сонымен бірге 
Сізде қажетсіз салдарларды шақыратын 
немесе жұмысқа кедергі жасай алатын 
ештеңе жоқ екендігіне көз жеткізіңіз. 
12. Сенімсіз бекітілген өңделуші 
бөлшекпен немесе тұрақсыз бетпен 
жұмыс жасау ұсынылмайды. Өңделуші 
бетті немесе бөлшектерді сенімді 
бекітумен қамтамасыз етіңіз, мәселен, 
қысқыштың көмегімен, 
13. Өңделуші беттен немесе 
бөлшектерден басқа ештеңе бұйымның 
қозғалып тұрған бөліктеріне жанаспау-
лары керек. 
14. Бұйымның тоқтап қалуын шақыратын 
жүктемеге жол бермеңіз. 
15. Іске қосулы бұйымды назарсыз 
қалдырмаңыз. 
16. Кесілуші дайындаманы қозғалтқыш 
максималды айналымдарға жеткен кез-
де ғана плитка кескіштің кескіш дискісіне 
жақындату қажет. 
17. Дайындаманы беру кезінде артық 
күш салмау керек. Кесілуші дайындама-
ны асылып тұрған күйде ұстауға тыйым 
салынады. 
18. Жұмыс үстелінде дайындама-
лар болған кезде плитка кескішті іске 
қоспаңыз және сөндірмеңіз. 
19. Плитка кескішті тиімді ауамен 
салқындатуды қамтамасыз ету қажет. 
Желдеткіш саңылауларды жабуға тый-
ым салынады, олардың тазалығын 
қадағалап отыру керек. 
20. Кездейсоқ тоқтау кезінде (желіде 
кернеудің жоқтығы немесе кескіш дисктің 
қарысып қалуы), электрлі қозғалтқыштың 
асқын жүктелуі немесе қызып кетуі 
кезінде ажыратқышты басу жолымен 
плитка кескішті дереу сөндіріңіз. Желілік 
кабелдің істікшесін электр желісінен 
ажыратыңыз.
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21. Бұйымды ажыратқаннан кейін 
бірден салмаңыз, қозғалтқыштың толық 
тоқтауын күтіңіз. 
22. Бұйымды ұшқындардың, шаң 
мен шағын бөліктердің Сіз жаққа 
ұшпайтындай етіп ұстаңыз. 
23. Желілік кабельдің бұйым арқылы 
өңделуші бетке тиіп кетуін болдырмаңыз. 
24. Желілік кабельді қызу, май және өткір 
заттардың көздерінен алыс ұстаңыз. 
25. Бұйыммен жұмыс жасау кезінде жер-
ге тұйықталған заттармен жанаспаңыз 
(мәселен, құбыр желілеріне, жылы-
ту радиаторларына, газ плиталарына, 
тоңазытқышқа). 
26. Бұйымды желіден ажырату үшін 
желілік кабельдің істікшесінен ұстаңыз. 
27. Сіздің бұйымды қолданбаған 
кезіңізде оны әрдайым электр желісінен 
ажыратып отырыңыз, сонымен қатар: 
- кез келген ақаулықтар кезінде; 
- құрал-сайманын ауыстырудың немесе 
тазалаудың алдында; 
- жұмыс аяқталғаннан кейін. 
28. Бұйымды оны құлап қалғаннан 
кейін немесе егер онда бүлінудің 
қандай да болмасын іздері көрінсе 
қолданбаңыз. Диагностика мен жөндеу 
үшін авторландырылған сервистік 
орталықпен хабарласыңыз. 

29. Желілік кабель бүлінген жағдайда 
қауіп-қатерге жол бермеу үшін оны дай-
ындаушы, оның агенті немесе аналогтік 
білікті тұлға ауыстыруы керек. Желілік 
кабельді ауыстыру қолданыстағы та-
рифке сай авторландырылған сервистік 
орталықта жүзеге асырылады. 
30. Жөндеу және техқызметкөрсету 
аталған нұсқаулыққа қатаң сәйкес жүзеге 
асырылуы керек. 
31. Жөндеу және техқызметкөрсету 
үшін тек авторландырылған сервистік 
орталықтарға жүгініңіз. 
32. Бұйымды бүлдіруі мүмкін жуғыш 
заттарды қолданбаңыз (бензин немесе 
басқа да агрессивтік заттар). 
33. Балаларға бұйымға жанасуға рұқсат 
бермеңіз. 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗДАР! 
АТАЛҒАН БҰЙЫМДЫ АЛКОГОЛЬДІК НЕ-
МЕСЕ ЕСІРТКІЛІК МАСАЙҒАН КҮЙДЕ 
НЕМЕСЕ ШЫНДЫҚТЫ ОБЪЕКТИВТІ 
ҚАБЫЛДАУҒА КЕДЕРГІЖАСАЙТЫН 
БАСҚА ДА ШАРТТАРДА ҚОЛДАНУҒА 
ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ, ЖӘНЕ БҰЙЫМДЫ 
ОСЫНДАЙ ЖАҒДАЙЛАРДАҒЫ ЖӘНЕ 
ШАРТТАРДАҒЫ АДАМДАРҒА СЕНІП 
ТАПСЫРУҒА БОЛМАЙДЫ!
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ПЛИТКА КЕСКІШТІ ҚАУІПСІЗ ҚОЛДАНУ 
ЕРЕЖЕЛЕРІ 
1. Жарақат алу қаупі ең төмен болуы 
үшін жұмысты бастауға дейін плитка 
кескішті қатты тегіс бетке сенімді орнату 
және оны бекіту ұсынылады. 
2. Плитка кескішке тек өткір, техникалық 
жағдайы жақсы кескіш дисктерді ғана ор-
нату керек. 
Плитка кескішті жарылған немесе 
бүлінген дисктермен, сонымен қатар 
аталған плитка кескішке арналмаған не-
месе өлшемі бойынша жарамайтын дис-
ктермен пайдалануға тыйым салынады. 
3. ПЭС-180/600 плитка кескішінің 
жиынтығына кірмейтін дисктерді бекіткіш 
элементтерді орнатуға тыйым салына-
ды. 
4. Плитка кескішті қорғаушы қаптамасыз 
қолданбаңыз. 
5. Жұмыс алдында дисктің дұрыс 
орнатылғанына және сенімді 
бекітілгеніне көз жеткізіп алыңыз. 
6. Шектік рұқсат етілетін айналымдардың 
параметрлері бос жүрісте плитка кескіш 
айналдырғысының максималды айна-
лымдар санынан кем болатын дисктерді 
қолданбаңыз. 
7. Кесу жұмыстары кезінде денсаулыққа 
зиянды шаң пайда болуы мүмкін, 
сондықтан осындай жұмыстарды орын-
дау кезінде респираторды кию керек бо-
лады. 

8. Плитка кескішті іске қосу кезінде оны 
бірнеше секунд бойы «бос» режимде 
жұмыс істетіп алу ұсынылады. 
Бұл ретте бөгде шулар немесе дірілдер 
анықталған жағдайда плитка кескішті 
сөндіру және авторландырылған 
сервистік орталыққа жүгіну керек. 
9. Кескіш дискті әлдеқашан жасалған 
кесікке жүргізу кезінде сақ болыңыз. 
Дисктің кертіктен бақыланбайтын шығып 
кетуін болдырмау үшін дисктің қысылып 
қалуына жол бермеңіз. 
10. Жұмысты бастаудың алдында 
кескіш дисктің жұмыс процесі кезінде 
дымқылдануы үшін науада жеткілікті 
судың бар екендігіне көз жеткізіп алыңыз. 
11. Әрбір 15 минут үздіксіз жұмыстан 
кейін 10-15 минут үзіліс жасап отыру ке-
рек. 
12. Материалды асылған күйде, тұрақсыз 
күйде кесуге немесе кесуге арналған ма-
териалды дененің қандай да болмасын 
бөліктеріне қоюға тыйым салынады. 
13. Қолдарыңызды кесу аймағынан 
алыста ұстаңыз және қолдарыңызды 
материалдың сырт жағына қоймаңыз. 
14. Материалдық қалыңдығы аталған 
нұсқаулықта көрсетілген кесу тереңдігінің 
максималды мәнінен асып кетпеуі керек. 
15. Бірнеше дайындамаларды бір 
уақытта кесуге тыйым салынады.
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ҚҰРАМДАС БӨЛІКТЕРІ 
ҚҰРАМДАС БӨЛІКТЕРІ 
1. Жұмыс үстелі 
2. Кеспелі диск 
3. Сыналаушы пышақ 
4. Қорғаушы қаптама 
5. Қатар тіреуіш 
6. Бұрыштық тірек 
7. Қатар тіреуішті бекіткіш бұранда 
8. Дәл кесуге арналған меже 
9. Ажыратқыш 
10. Табан 
11. Кесу бұрышын орнатуға арналған 
бекіткіш бұранда 
12. Суға арналған науа 
13. Желілік кабель 

ЖЕТКІЗІЛІМ ЖИЫНТЫҒЫ 
1. Пайдалану жөніндегі нұсқаулық 
2. Стационарлық электр плитка кескіш 
3. Кеспелі диск (1 дана) 
4. Кілт (2 дана) 
5. Қорғаушы қаптама 
6. Суға арналған науа 
7. Қатар тіреуіш 
8. Бұрыштық тірек 
9. Бекіткіш бұрандасымен сыналаушы 
пышақ 
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ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДАУ 

1. Плитка кескішті қуат беруше желіге 
қосудың алдында желі параметрлерінің 
аталған нұқсаулықта және плитка 
кескіште көрсетілген талаптарға жауап 
беретіндіктеріне көз жеткізіп алыңыз. 
2. Плитка кескіштің және желілік кабелдің 
бүтіндігін тексеріңіз. 
3. Ұзартқышты қолдану кезінде оның 
плитка кескіштің қуаттылығына 
есептелгендігіне көз жеткізіңіз. 

КЕСПЕЛІ ДИСКТІ ОРНАТУ/АУЫСТЫРУ 
Кеспелі дискті орнату үшін: 
1. Плитка кескішті қуат беру желісінен 
ажыратыңыз. 

2. Кеспелі дисктің қорғаушы қаптамасын 
(4) шешіңіз. 
3. Кілттердің көмегімен кеспелі дисктің 
(2) бекітушы сомынын бұрап босатыңыз. 

4. Қысқыш тығырықты шешіңіз және 
жаңа кеспелі дискті орнатыңыз. Қысқыш 
тығырықты орнына орнатыңыз. 

5. Сомынды бұрап бекітіңіз. Қорғаушы 
қаптаманы орнатыңыз. 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! 
Кез келген жұмыстарды бастаудың 
алдында плитка кескішті қуат 
беруші желіден ажыратыңыз және 
қозғалтқыштың толық тоқтауын күтіңіз. 

ПАЙДАЛАНУ 

Аталған үлгі 5°С-тан +40°С-қа дейінгі 
жұмыс температурасы ауқымындағы 
бірқалыпты климатта және 80%-дан 
аспайтын салыстырмалы ылғалдылық 
шарттарында жұмыс істеуге арналған. 
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ПЛИТКА КЕСКІШТІ ІСКЕ ҚОСУ/
АЖЫРАТУ 
Плитка кескішті іске қосу үшін желілік 
кабелдің істікшесін желіге қосыңыз 
және ажыратқышқа (9) басыңыз. Плит-
ка кескішті ажырату үшін ажыратқышқа 
қайта басыңыз. Содан кейін желілік 
кабелдің істікшесін желіден ажыратыңыз. 

КЕСУ ЖҰМЫСТАРЫ 
Плитка кескішті қолданудың алдында 
арнайы науаға (12) жеткілікті мөлшерде 
су құю қажет. 
1. Жұмыс үстелінде (1) кеспелі диск-
ке қарама-қарсы дайындаманы 
орналастырыңыз. 
2. Ажыратқышқа басыңыз және 
қозғалтқыштың максималды 
айналымдарға жетуін тосыңыз. Одан 
кейін дайындаманы кесу сызығы бойын-
ша бірқалыпты беруді бастаңыз. 
3. Кесу процесі аяқталғаннан кейін плит-
ка кескішті сөндіріңіз. 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! 
1. Кесу жұмыстары кезінде дайындама-
ны бірқалыпты берумен жүргізіңіз. 
2. Дайындамаға қатты күш салмау ке-
рек, оны қисайтпаңыз немесе тербемелі 
қозғалысты орындамаңыз. Кеспелі 
дискті бүйірлік қысыммен тежемеңіз. 
3. Дайындаманы әрдайым кеспелі дисктің 
айналу бағытына қарсы жүргізіңіз, кері 
жағдайда кесіктен бақыланусыз шығып 
кету қаупі туындайтын болады. 
4. Желілік кабелді жұмыс уақытында 
бүлдіріп алмау үшін оның күйін тұрақты 
қадағалап отырыңыз. 

ҚАТАР ТІРЕУІШТІ РЕТТЕУ 
Дайындаманы дәл бойлап кесуды 
орындау үшін қатар тіреуішке қысу ке-
рек. Оны реттеу үшін бұрандаларды (7) 
босатыңыз, оны межелікті (8) қолдана 
отырып қажетті күйге орнатыңыз, және 
бұрандаларды тартып бекітіңіз. 

КЕСУ БҰРЫШЫН ОРНАТУ 
Кесу бұрышын 0°-тан 45°-қа дейінгі шек-
терде өзгертуге болады. Бұрандаманы 
(11) әлсіретіңіз және үстелді қажетті 
бұрышқа дейін еңкейтіңіз. 
Бұрандаларды жұмыс үстелінің қос 
жағынан қайтадан тартып бекітіңіз. 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! 
1. Кез келген амалдарды орындаудың ал-
дында плитка кескіштің сөндірілгендігіне 
және желіден ажыратылғандығына көз 
жеткізіп алыңыз. 
2. Пайдалану алдында барлық 
бұрандалардың сенімді бекітілгендіктерін 
тексеріп алу қатаң ұсынылады. 

БҰРЫШТЫҚ ТІРЕКТІ ҚОЛДАНУ 
Бұрыштың тірек 45° бұрышпен кесуге 
мүмкіндік береді. Қатар тіреуішті қажетті 
күйге орнатыңыз. Бұрыштық тіректі (6) 
жұмыс үстеліне оны қатар тіреуішке 
қисайта отырып орналастырыңыз. Ке-
суге арналған материалды бұрыштық 
тірекке қойыңыз. Беруді қатар тіреуіштің 
бойымен бірқалыпты бастаңыз. 

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ 

1. Жұмыс аяқталғаннан кейін әр ретте 
келесі әрекеттерді орындау қажет: 
• науадан лай суды төгу; 
• дисктен қорғаушы қаптаманы шешу 
және оны тазалау; 
• бұрандаларды босату, жұмыс үстелін 
жылжыту және барлық плитка кескішті 
сүрту. Плитка кескіштің корпусы мен 
желдеткіш саңылауларын лай мен 
шаңнан дымқыл матамен немесе 
майлықпен сүрту керек. Орнықты ла-
стануларды сабынды сумен суланған 
жұмсақ матаның көмегімен кетіру 
ұсынылады. 
2. Тозып қалған кеспелі дисктерді қолдану 
орындалатын жұмыстың тиімділігін 
кемітеді және электр моторының істен 
шығуына әкеліп соқтыруы мүмкін, 
сондықтан тозған дисктерді мезгіл-мезгіл 
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ауыстырып отыру қажет. 
3. Барлық бұрандалардың сенімді 
бектілгендіктерін тұрақты тексеріп 
отырыңыз. Босап қалған бұранда 
анықталған жағдайда дереу оны тар-
тып бекітіңіз. Кері жағдайда Сіз өзіңізді 
жарақат алу қаупіне ұшыратасыз. 
4. Электрлі қозғалтқышқа әсіресе абай-
лап қарау, оның орамына судың немесе 
майдың тиіп кетуін болдырмау қажет. 
5.Корпусты тазалау үшін бұйымның 
механикалық бөліктерін тотығуға не-
месе пластика бетін бүлдіруге әкеліп 
соқтыруы мүмкін тазартқыш құралдарды 
қолданбау керек. 
6. Желдеткіш саңылаулардың әрдайым 
таза болуларын қадағалаңыз. 
7. Жұмыс нәтижесінде бұрыштық 
шөткелер тозуға жақын болады. Олардың 
жағдайын мұқият қадағалаңыз және 
өз уақытында ауыстырып отырыңыз 
(бұрыштық шөткелерді ауыстыру үшін 
авторландырылған сервистік орталыққа 
жүгіну қажет). 

КӘДЕГЕ ЖАРАТУ 

Қолдануға жарамсыз плитка кескішті 
кәдеге жарату кезінде қоршаған ортаға 
зиян келтірмеу үшін барлық шараларды 
қабылдаңыз. Плитка кескішті өздігіңізден 
кәдеге жаратуға тырыспаңыз. Арнайы 
қызметке жүгіну қатаң ұсынылады. 

ҚЫЗМЕТТІК МЕРЗІМІ 

Аталған бұйым аталған пайдала-
ну жөніндегі нұсқаулықта көрсетілген 
барлық талаптарды сақтау кезінде кем 
дегенде 3 жыл қызмет етуі керек. 

КӘДЕГЕ ЖАРАТУ

Пайдалануға жарамсыз бұйымды 
кәдеге жарату кезінде қоршаған ортаға 
зиян келтірмеу үшін барлық шаралар-
ды қолданыңыз. Бұйымды өз бетіңізбен 

кәдеге жаратуға тырысу жөн болмайды. 
Арнайы қызметке жүгіну ұсынылады.

ҚЫЗМЕТ МЕРЗІМІ 

Бұл өнім барлық талаптарын сақтаған 
кезде, осы пайдаланушы нұсқаулығын 
тиіс атқара кемінде 3 жыл болуы 
тиіс. Өндіруші-Фирма құқығын өзіне 
қалдырады конструкциясына және 
жинақтауды керек емес нашарлататын 
пайдалану тауар сапасы.

САҚТАУ ЖӘНЕ ТЕХНИКАЛЫҚ 
ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ 

Жуғышты табиғи желдетілетін жабық 
бөлмеде, балаларға қолжетімді емес 
орында, 0°С-тан +40°С-қа дейінгі 
қоршаған орта температурасында және 
80%-ға дейінгі ауаның салыстырмалы 
ылғалдылығы шарттарында сақтау ке-
рек. 

КЕПІЛДІК ШАРТТАР 
 
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Бұйымды са-
тып алу кезінде жиынтықтылығын және 
дұрыстығын тексеруді, сонымен қатар 
кепілдік талонының дұрыс толтырылуын 
талап етіңіз. 
1. Кепілдік міндеттемелер сатып 
алынған күні, сериялық нөмірі, са-
уда ұйымының мөрі (мөртабаны), 
сатушының қолтаңбасы көрсетілген 
кепілдік талоны дұрыс толтырылған 
кезде ғана жүзеге асырылады. Сізде 
дұрыс толтырылған кепілдік тало-
ны болмаған жағдайда бізСіздің 
аталған ұйымның сапасы бойынша 
шағымыңызды қабылдамауға мәжбүр 
боламыз. 
2. Түсінбеушіліктерге жол бермеу үшін 
бұйыммен жұмыс жасауды бастама-
стан бұрын Сізден пайдалану жөніндегі 
нұсқаулықпен мұқият танысып шығуды 
өтінеміз. 
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3. Сіздің назарыңызды бұйымның 
тек тұрмыстық тағайындалуға ғана 
арналғандығына аударамыз. 
4. Ресей Федерациясының қолданыстағы 
заңнамасы аталған кепілдік шарттардың 
құқықтың негіздемесі болып табыла- 
ды, атап айтқанда, «Тұтынушылардың 
құқығын қорғау» Федералды заңының 
соңғы редакциясы және Ресей 
Федерациясының Азаматтық кодексі. 
5. Бұйымға кепілдік пайдалану мерзімі 
24 айды құрайды. Бұл мерзім бөлшектік 
желі арқылы сатылғаннан күнінен бастап 
есептеледі.
6. Біздің кепілдік міндеттемелер тек 
кепілдік мерзімнің ішінде анықталған 
ақаулықтарға және дайындаушы- 
кәсіпорынның кінәсі бойынша жол 
берілген өндірістік, технологиялық және 
құрылымдық ақауларға ғана таралады. 
7. Кепілдік міндеттемелер келесілерге 
таралмайды: 
7.1. Бұйымда келесідей жағдайлардың 
нәтижесінде пайда болған ақаулықтарға: 
- қолданушы арқылы пайдалану 
жөніндегі нұсқаулықтағы нұсқамалардың 
сақталмауы; 
- сыртқы және кез келген басқа 
да әсерлер арқылы шақырылған 
механикалық бүлінулер; 
- бұйымды тағайындалу бойынша 
қолданбау; 
- жаңбыр, қар, жоғары ылғалдылық, 
қызу, агрессивтік орталар, қуат беруші 
электр желілері параметрлерінің пайда-
лану жөніндегі нұсқаулықтың талапта-
рына сәйкес болмауы секілді жағымсыз 
атмосфералық және сыртқы әсерлер; 
- өндіруші арқылы ұсынылмаған неме-
се мақұлданбаған керек-жарақтарды, 
шығын материалдары мен қосалқы 
бөлшектерді қолдану; 
- бұйымның ішіне бөтен заттардың түсіп 
кетуі немесе желдетуші саңылаулардың 
көп мөлшердегі шаң, лай және т.б. секілді 

қалдықтардан бітеліп қалуы. 
7.2. Уәкілетті емес тұлға арқылы 
ашылған, жөнделген немесе 
түрлендірілген бұйымға. 
7.3. Бұйымда лайықсыз пайдаланудың 
немесе сақтаудың салдарынан пайда 
болған ақаулықтарға: 
- бұйымның металл элементтерінде 
тоттардың болуы; 
- коллекторда қышқыл тотықтардың болуы; 
- желелік кабельдің үзілуі мен тілінуі; 
- корпустың.
7.4. Электрлі қозғалтқыштың неме-
се басқа тораптар мен бөлшектердің 
істен шығуларына әкеліп соқтыратын 
бұйымның асқын жүктелуінің 
нәтижелерінде пайда болған 
ақаулықтарға. 
Асқын жүктелудің сөзсіз белгілеріне жа-
татындар: 
- бұйымның бөлшектері мен 
тораптарының деформациялануы мен 
балқуы; 
- коллекторда немесе бұрыштық 
шөткелерде қақтардың пайда болуы;
- ротор мен электрлі қозғалтқыш 
статорының бір уақытта істен шығуы; 
- сымдар оқшаулағыштарды қарауы не-
месе күюі. 
7.5. Шығыс материалдары, ауыстырма-
лы бөлшектері мен тораптары.
7.6.Оқылатын сериялық нөмірі жоқ 
бұйымға. 
Сіздің назарыңызды бұйымды сервистік 
орталыққа және одан жеткізудің соңғы 
тұтынушы (иегері) арқылы немесе 
оның қаражатының есебінен жүзеге 
асырылатындығына аудартамыз. 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Бұйымды са-
тып алу кезінде жиынтықтылығы 
мен дұрыстығын тексеруді, сонымен 
қатар кепілдік талонның дұрыс тол-
тырылуын талап етіңіз. 
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Авторландырылған сервистік 
орталықтарда ауыстырылған бөлшектер 
мен тораптарға 3 ай кепілдік беріледі. 
Құралға кепілдік жағдайды орнату 
бойынша техникалық куәландыру тек 
авторландырылған сервистік орталықта 
ғана жүргізіледі.

Дайындаушы-фирма сатып 
алушылардың назарын бұйымды жеке 
мұқтаждықтары аясында пайдала-
ну кезінде осы пайдалану жөніндегі 
нұсқаулықта келтірілген қолдану 
ережелерін сақтау бұйымның қызметтік 
мерзімі осы нұсқаулықта көрсетілген 
мерзімнен айтарлықтай асып кетуі 
мүмкін екендігіне аудартады. 

Дайындаушы-фирма өзіне тауардың са-
пасын нашарлатпайтын құрылымы мен 
жиынтығына өзгерістер енгізу құқығын 
қалдырады.

Сервистік орталықтардың тізімін сату-
шыдан немесе www.stavr-tools.ru сай-
тынан білуге болады.
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Импортер/шағымдарды қабылдауға 
уәкілетті ұйым : «Союз» ЖШҚ 
Мекен-жай: 432006, Ресей, Ульяновск қ., 
Локомотивная көш., 14. 

Дайындаушы: НИНБО ДЖИНМИНГ ИН-
ТЕРНАТИОНАЛ ТРАДЕ КОРПОРЕЙШН 
ЛИМИТЕД 
Мекен-жайы: Ромм Л2, 21Ф, Блок А, Ин-
тернатионал Экзибитион Орталығында, 
№168 Байжанг Роад, Нинбо, Чжэцзян, 
315040, Қытай 
ҚХР жасалған. 

Дайындалған күні сериялық нөмерде 
көрсетілген.

Желі кернеуі /  
Жиілік 

Тұтынылатын қуат 

Бос жүрістегі  
айналымдар саны 

Кесудің максималды 
тереңдігі 

Үстелдің еңкею бұрышы 

Кеспелі дисктің диаметрі 

Желілік кабелдің 
ұзындығы 
Массасы

220 В ± 10 % /
50 Гц 

600 Вт 

2950 об/мин

34 мм (90°)
18 мм (45°)

0 - 45°

180 мм

2 м

8 кг

Дисктің қондыру 
диаметрі 22,2 мм

Жұмыс үстелінің өлшемі 360х330 мм

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Қызметтік мерзімі 3 жыл 


