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Remove the battery pack before 
starting any work on the machine.
Vor allen Arbeiten an der Maschine 
den Wechselakku herausnehmen.

Avant tous travaux sur la machine retirer l’accu 
interchangeable.
Prima di iniziare togliere la batteria dalla 
macchina.
Retire la batería antes de comenzar cualquier 
trabajo en la máquina.
Antes de efectuar qualquer intervenção na 
máquina retirar o bloco acumulador.
Voor alle werkzaamheden aan de machine de 
akku verwijderen.
Ved arbejde inden i maskinen, bør batteriet 
tages ud.
Ta ut vekselbatteriet før du arbeider på 
maskinen
Drag ur batteripaket innan arbete utföres på 
maskinen.
Tarkista pistotulppa ja verkkojohto mahdollisilta 
vauriolta. Viat saa korjata vain alan erikoismies.
Πριν από κάθε εργασία στη μηχανή αφαιρείτε 
την ανταλλακτική μπαταρία.
Aletin kendinde bir çalışma yapmadan önce 
kartuş aküyü çıkarın.
Před zahájením veškerých prací na vrtacím 
šroubováku vyjmout výměnný akumulátor.
Pred každou prácou na stroji výmenný aku-
mulátor vytiahnuť.
Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac 
na elektronarzędziu należy wyjąć wkładkę 
akumulatorową.
Karbantartás, javítás, tisztítás, stb. előtt az 
akkumulátort ki kell venni a készülékből.
Pred deli na stroju izvlecite izmenljivi 
akumulator.
Prije svih radova na stroju izvaditi bateriju za 
zamjenu.
Pirms mašīnai veikt jebkāda veida apkopes 
darbus, ir jāizņem ārā akumulātors.
Prieš atlikdami bet kokius darbus įrenginyje, 
išimkite keičiamą akumuliatorių.
Enne kõiki töid masina kallal võtke vahetatav 
aku välja.
Bыньте аккумулятор из машины перед 
проведением с ней каких-либо манипуляций.
Преди започване на каквито е да е работи по 
машината извадете акумулатора.
Scoateţi acumulatorul înainte de a începe orice 
intervenţie pe maşină.
Отстранете ја батеријата пред да започнете 
да ја користите машината.
Перед будь-якими роботами на машині 
вийняти змінну акумуляторну батарею.

قم بإزالة حزمة البطارية قبل البدء في أي أعمال على الجهاز.
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Insulated gripping surface

Isolierte Grifffläche

Surface de prise isolée

Superficie di presa isolata

Superficie de agarre con aislamiento

Superfície de pega isolada

Geïsoleerde handgrepen

Isolerede gribeflader

Isolert gripeflate

Isolerad greppyta

Eristetty tarttumapinta

Μονωμένη επιφάνεια λαβής

İzolasyonlu tutma yüzeyi

Izolovaná uchopovací plocha

Izolovaná úchopná plocha

Izolowana powierzchnia uchwytu

Szigetelt fogófelület

Izolirana prijemalna površina

Izolirana površina za držanje

Izolēta satveršanas virsma

Izoliuotas rankenos paviršius

Isoleeritud pideme piirkond

Изолированная поверхность ручки

Изолирана повърхност за хващане

Suprafaţă de prindere izolată

Изолирана површина на дршката

Ізольована поверхня ручки

مساحة المقبض معزولة
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Не используйте защитный щиток для операций 
отрезания.

Не применяйте силу

Применить силу.

При работе с инструментом всегда надевайте 
защитные очки.

Используйте наушники!

Надевайте противопылевой респиратор.

Надевать защитные перчатки!

 

Всегда работайте двумя руками.

Только для шлифования.

Только для отрезания.

Обращайте внимание на допустимую толщину 
диска.

Принадлежности - B стандартную комплектацию не 
входит, поставляется в качестве дополнительной 
принадлежности.

Электроприборы, батареи/аккумуляторы 
запрещено утилизировать вместе с бытовым 
мусором. Электрические приборы и аккумуляторы 
следует собирать отдельно и сдавать в 
специализированную компанию для утилизации 
в соответствии с нормами охраны окружающей 
среды. Получите в местных органах власти или у 
вашего специализированного дилера сведения о 
центрах вторичной переработки и пунктах сбора.

n Hоминальное число оборотов

V Напряжение

Постоянный ток

Европейский знак соответствия

Британский знак соответствия

Украинский знак соответствия

Евроазиатский знак соответствия

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
Тип Аккумулаторен Ъглошлайф Аккумулаторен Ъглошлайф
Производствен номер 4834 54 01 XXXXXX MJJJJ 4834 61 01 XXXXXX MJJJJ
Напрежение на акумулатора 18 V ⎓ 18 V ⎓
Hоминална скорост на въртене 8500 min-1 8500 min-1

Резба на шпиндела M14 M14
D=ø на абразивните дискове макс.
d=отвор с ø

125 mm
22,2 mm

125 mm
22,2 mm

 
b=Дебелина на диска за шлайфане макс.

 
6 mm

 
6 mm

 
b=Дебелина на режещия диск макс. / мин.

 
3 mm / 1 mm

 
3 mm / 1 mm

 
D=ø чашковидна четка макс.

 
75 mm

 
75 mm

Тегло съгласно процедурата EPTA 01/2014 
(Li-Ion 2,0 Ah ... 12,0 Ah)

2,3 ... 3,3 kg 2,3 ... 3,3 kg

Препоръчителна температура на околната среда при експлоатация -18 ... +50 °C
Препоръчителни акумулаторни батерии M18B...; M18HB...
Препоръчителни зарядни устройства M12-18...; M1418C6
Информация за шума: Измерените стойности са получени 
съобразно EN 60745. 
Оцененото с A ниво на шума на уреда е съответно:
 
Равнище на звуковото налягане / Несигурност K
Равнище на мощността на звука / Несигурност K
Да се носи предпазно средство за слуха!

 
 
 

82,67 dB (A) / 3 dB (A)
93,67 dB (A) / 3 dB (A)

 
 
 

82,67 dB (A) / 3 dB (A)
93,67 dB (A) / 3 dB (A)

Информация за вибрациите: Общите стойности на вибрациите 
(векторна сума на три посоки) са определени в съответствие с 
EN 60745.
Стойност на емисии на вибрациите ah / Несигурност K

Шлайфане на повърхности

 
 

4,86 m/s2 / 1,5 m/s2

 
 

4,32 m/s2 / 1,5 m/s2

При друго използване, например отрезно шлайфане или шлайфане със стоманена четка, могат да се получат други стойности на 
вибрациите!

 ВНИМАНИЕ!
Посочените в настоящия информационен лист нива на вибрации и шумови емисии са измерени в съответствие със 
стандартизирано изпитване, предоставено в EN 60745, и могат да се използват за сравняване на един инструмент с друг. Те може 
също така да се използват и за предварителна оценка на излагането на вредни въздействия.
Декларираните нива на вибрации и шумови емисии се отнасят за основните приложения на инструмента. Ако обаче инструментът 
се използва за други приложения, с други приспособления или не се поддържа добре, нивата на вибрации и шумови емисии могат 
да са различни. Това може значително да повиши нивото на излагане на вредни въздействия за общата продължителност на 
работата.
При оценка на нивото на излагане на въздействието на вибрации и шум следва също така да се вземе предвид времето, през което 
инструментът е изключен или през което е включен, но не се използва. Това може значително да понижи нивото на излагане на 
вредни въздействия за общата продължителност на работата.
Определете допълнителни мерки за безопасност за защита на оператора от въздействието на вибрациите и/или шума, като 
например поддръжка на инструмента и приспособленията, поддържането на топлината на ръцете и организацията на работата.

 ВНИМАНИЕ! Прочетете указанията за безопасност 
и съветите. Пропуски при спазването на указанията и на 
инструкциите за безопасност могат да доведат до токов удар, 
пожар и/или тежки наранявания.
Запазете всички указания и инструкции за безопасност за 
бъдещето.

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКА НА БЕЗОПАСНОСТ ЗА 
ЪГЛОШЛАЙФ
Общи указания за безопасност при шлифоване, работа с 
телени четки и абразивно рязане.

a) Този електроинструмент е предвиден за употреба 
като шлайф, телена четка и абразивна машина за рязане. 
Спазвайте всички инструкции за безопасност, указания, 
илюстрации и данни, които получавате с уреда. Ако не 
спазвате следните указания, това може да доведе до токов 
удар, пожар и/или тежки наранявания.
b) Този електрически инструмент не е подходящ за 
полиране и шлайфане. Ако се използва за цели, за които не 
е предвиден, този електроуред може да доведе до опасност 
и наранявания.
c) Не използвайте допьлнителни приспобления, които 
не се препорьчват от производителя специнално за 
този елктроинструмент. Фактьт, че можете да закрепите 
кьм мажината опеделено приспособление или паботен 
инструмент, не гаранира безопасна пабота с него.

БЪЛГАРСКИ
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d) Допустимата честота на въртене на използващия се 
инструмент трябва да бъде поне толкова висока, колкото 
и посочената на уреда честота на въртене. Аксесоарите, 
който се въртят по-бързо от допустимото, могат да се счупят 
и да се разхвърчат.
e) Външният диаметър и дебелината на работния 
инструмент трябва да отговарят на посочените размери 
на Вашия  електроинструмент. Работни инструментите с 
неподходящи размери не могат да бъдат покрити достатъчно 
или да бъдат контролирани.
f) Резбата на компонентите трябва да съответства 
на резбата на вретеното. При компоненти, които 
са монтирани на фланци, отворът за затегателния 
дорник в компонента трябва да съвпада с диаметъра 
за закрепване на фланеца. Компонентите, които не са 
подходящи за монтажния дорник на устройството, се движат 
ексцентрично, вибрират и могат да доведат до загуба на 
контролa върху инструмента.
g) He използвайте повредени работни инструменти. Преди 
всяка употреба проверявайте работните инстументи, напр. 
абразивните дискове за пукнатини или откъртени ръбчета, 
подложните дискове за пукнатини или силно износване, 
телените четки за недобре захванати или счупени 
телчета. Ако изтървете електрониструмента или работния 
инструмент, ги проверявайте винмателно за увреждания 
или използвайте нови неповредени работин инструменти. 
След като сте проверили внимателно и сте монтирали 
работния инструмент, оставете електроинструмента да 
работи на максимални обороти в прогьлжение на една 
минута; стойте и дръжте намиращи се наблизо лица 
встрани от равнината на въртене. Най-често повредени 
работин инструменти се чупят през този тестов период.
h) Носете лични предпазни средства. Според  
необходимостта използвайте цяла лицева маска, маска 
за очи или защитни очила. Ако е необходимо носете маска 
срещу прах, защита на слуха, предпазни ръкавици или 
специална престилка, която предпазва от малки частици 
от диска или от материала. Очите трябва да се защитени 
от чужди тела, които могат да отлитнат по различни причини. 
Противопрашната или дихателната маска трябва да могат 
да филтрират праха, който се образува при работа. Ако сте 
изложени дълго време на силен шум, това може да причини 
загуба на слуха Ви.
i) Внимавайте останалите лица да са на безопасно 
разстояние от Вашата работна зона. Всеки, който влиза 
в работната зона, трябва да носи лични предпазни 
средства. Отчупени парченца от обработваната част или от 
счупени работни инструменти могат да отлетят и да причинят 
наранявания дори и на лица извън непосредствената работна 
зона.
j) Дръжте уреда за изолираните ръкохватки, когато 
извършвате работи, при които режещият инструмент 
може да засегне скрити електроинсталационни кабели. 
Контактът на режещия инструмент с тоководещ проводник 
може да предаде напрежението върху метални части на уреда 
и да доведе до токов удар.
k) Никога не оставяйте електрическата машина, докато 
инструментът не е напълно спрял. Въртящият се работен 
инструмент може да влезе в контакт с повърхността, върху 
която сте оставили електроинструмента, поради което може 
да загубите контрола върху него.
l) Докато пренасяте електроинструмента, не го оставяйте 
включен. При неволен допир дрехите или косите Ви могат да 
бъдат увлечени от работния инструмент, в резултат на което 
работният инструмент може да се вреже в тялото Ви.
m) Почиствайте редовно шлицовете за проветрение на 
електроинструмента. Духалката на мотора засмуква прах в 
корпуса на електроинструмента, а насъбирането на метален 
прах може да причини електрически опасности.
n) Не работете с електроинструмента в близост до 
запалими материали. Искрите могат да възпламенят тези 
материали.

o) Не използвайте работни инструменти, които трябва да 
се охлаждат с течности. Употребата на вода или на други 
течни охлаждащи средства може  да доведе до токов удар.

Откат и съвети за исбягването му

Ритането е внезапна реакция на машината вследствие 
на закачил се или блокиран въртящ се инструмент, напр. 
шлайфаща шайба, шлайфащ диск, телена четка и др. 
Закачането или блокирането води до внезапно спиране 
на въртящия се инструмент. По този начин на мястото на 
блокиране машина се ускорява неконтролирано срещу 
посоката на въртене на инструмента.
Ако напр. шлифовъчният диск се заклини или блокира 
в обработваната част, ръбът на диска, който влиза в 
обработваната част, може да се заплете и по този начин 
шлифовъчният диск може да се счупи или да бъде 
предизвикан откат. Тогава шлифовъчният диск се отправя 
към или се отдалечава от обслужващото лице, в зависимост 
от посоката на въртене на диска на мястото на блокиране. 
В такъв случай шлифовъчните дискове могат също да се 
счупят.
Откатът е резултат от неправилна или погрешна употреба 
на електроинструмента. Той може да бъде предотвратен 
чрез подходящи мерки за безопасност, както е описано в 
следното.
a) Хванете здраво машината и дръжте тялото и ръцете 
си в такова положение, в което да можете да поемете 
силата на отката. Винаги използвайте допълнителната 
ръкохватка, ако има такава, за да имате възможно 
най-голям контрол върху силата на отката или върху 
реактивния въртящ момент. Чрез подходящи мерки за 
безопасност обслужващият персонал може да овладее 
силите на отката и на реакция.
b) Никога не приближавайте ръцете си до въртящи се 
работни инструменти. Аксесоарът може да предизвика 
откат над ръката Ви.
c) Избягвайте тялото Ви да се намира в тази зона, в която 
може да се окаже електрическата машина при „ритане“. 
Ритането измества машината на мястото на блокиране в 
посока обратна на движението на шлайфащата шайба.
d) Работете особено предпазливо в зоните на ъгли, остри 
ръбове и др. п. Избягвайте отблъскването на работните 
инструменти от обработваната част и заклинването им 
в нея. При обработване на ъгли или остри ръбове или при 
рязко отблъскване на въртящия се работен инструмент 
съществува повишена опасност от заклинване. Това 
предизвиква загуба на контрол над машината или откат.
e) Не използвайте верижен или назъбен режещ диск. 
Такива инструменти често причиняват „ритане“ или загуба на 
контрол върху електрическата машина.

Специални указания за безопасна работа с режещи 
дискове

a) Използвайте само предвидените за Вашия 
електроинструмент абразивни дискове и предназначения 
за използвания абразивен диск предпазен кожух. 
Абразивин дискове, които не са предназначени за 
електроинструмента, не могат да бьдат екранирани добе и не 
гарантират безопасна работа.
b) Извитите дискове за шлайфане трябва да бъдат 
монтирани така, че повърхността им за шлайфане да не 
излиза извън равнината на ръба на предпазния капак. 
Неправилно монтираният диск за шлайфане, който излиза 
извън равнината на ръба на предпазния капак, не може да 
бъде достатъчно добре екраниран.
c) Използвайте само предвидените за Вашия 
електроинструмент абразивни дискове и предназначения 
за използвания абразивен диск предпазен кожух. . 
Предпазителят помага за защита на оператора от отчупени 
парченца от диска, от случаен досег с него и от искри, които 
могат да подпалят дрехите.
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d) Режещи шайби могат да се ползват само за 
препоръчаните възможности за употреба. Например:  
никога не шлайфайте със страничната повърхност на 
режещата шайба. Използването на подходящ фланец 
предпазва диска и по този начин намалява опасността от 
счупването му. Застопоряващите фланци за режещи дискове 
могат да се различават от тези за дискове за шлифоване.
e) Винаги използвайте застопоряващи фланци, които 
са в безукорно състояние и съответстват по размери и 
форма на използвания абразивен диск. Използването на 
подходящ фланец предпазва диска и по този начин намалява 
опасността от счупването му. Застопоряващите фланци за 
режещи дискове могат да се различават от тези за дискове за 
шлифоване.
f) Не използвайте износени шлифвъчни дискове от 
по-големи електроинструменти. Дисковете за по-големи 
електроинструменти не са предназначени за по-високите 
обороти, с които се въртят по-малки електроинструменти, и 
могат да се счупят.

Специални указания за безопасна работа с режещи 
дискове

a) Не допускайте блокиране или твърде силно притискане 
на режещия диск. Не правете прекалено дълбоки разрези. 
Претоварването на режещия диск повишава силите, които 
действат върху него, а с това и опасността от заклинване или 
блокиране, което от своя страна може да доведе до откат или 
счупване на абразивния диск.è.
b) Избягвайте да заставате в зоната пред и зад въртящия 
се режещ диск. Когато режещият диск е в една равнина с 
тялото Ви, в случай  на откат електроинструментът с въртящия 
се диск може да отскочи непосредствено към Вас и да Ви 
нарани.
c) Ако режещият диск се заклеми или искате да прекъснете 
работа, изключете машината и я дръжте спокойно, докато 
шайбата спре да се върти. Никога не се опитвайте да 
извадите от среза режещия диск, докато още се върти, в 
противен случай може да последва „ритане“. Намерете 
причината за заклинването и я отстранете.
d) Никога не включвайте електроинструмента отново, 
докато той се намира в обработваната част. Нека режещият 
диск достигне първо максималните си обороти, преди 
внимателно да продължите с рязането. В противен случай 
режещият диск може да заседне, да изскочи от обработваната 
част или да предизвика откат.
e) Когато режете плоскости или по-големи детайли, ги 
опрете, за да избегнете риска от откат при заклемване 
на режещия диск. Големите детайли могат да се огънат от 
собствената си тежест. Детайлът трябва да е подпрян на две 
места, а именно в близост до разреза и в края му.
f) Бъдете особено внимателни при „изрязване на 
джобове“ в налични стени или други, невидими зони. При 
прерязване на газопроводи, водопроводи, електропроводи 
или други обекти, режещият диск може да причини откат.

Специални указания за безопасна работа при шлифоване 
с телени цетки

a) Обърнете внимание на това, че и при обикновена 
употреба телената четка губи частици от телта. Не 
претоварвайте отделните части на телта например чрез 
прекалено голямо налягане на притискане. Изхвърчащите 
частици от телта могат много лесно да попаднат в кожата 
например през тънки дрехи.
b) Ако се препоръчва използването на предпазен кожух, 
предварително се уверявайте, че телената четка не 
допира до него. Дисковите и чашковидните телени четки 
могат да увеличат диаметъра си в резултат на силата на 
притискане и центробежните сили.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ ЗА РАБОТА И  БЕЗОПАСНОСТ
Винаги проверявайте бутона за заключване на шпиндела, 
преди да включите инструмента! След като сте използвали 
заключването на шпиндела, за да затегнете/разхлабите 
абразивния диск, е възможно бутонът да се заклещи в 
заключена позиция.
При шлифоване на метали възниква искрене. Обърнете 
внимание да не бъдат застрашени хора. Поради опасност от 
пожар наблизо (в обсега на искрите) не бива да се намират 
горими материали. Да не се използва прахоулавяне.
Пазете се от летящи искри и шлифовъчен прах.
Не бъркайте в зоната на опасност на работещата машина.
Стружки или отчупени парчета да не се отстраняват, докато 
машина работи.
Веднага изключете машината, ако се появят значителни 
вибрации или бъдат установени други нередности. Проверете 
машината за да установите причината.
При екстремални условия (напр. при гладко шлайфане на 
метали със супорт и шлифовъчен диск от вулканизирано 
влакно) по вътрешната страна на шлифовалката може да се 
натрупа значително количество замърсяване.
Във вентилационните шлици не бива да попадат метални части 
поради опасност от късо съединение.
ВНИМАНИЕ! Опасност от изгаряне! По време на работа дискът 
и работният детайл се нагорещяват. Носете ръкавици, когато 
сменяте дисковете или докосвате работния детайл. Дръжте 
ръцете си далече от шлифовъчната зона през цялото време.
ВНИМАНИЕ! За да избегнете опасността от пожар, 
предизвикана от късо съединение, както и нараняванията и 
повредите на продукта, не потапяйте инструмента, сменяемата 
акумулаторна батерия или зарядното устройство в течности и се 
погрижете в уредите и акумулаторните батерии да не попадат 
течности. Течностите, предизвикващи корозия или провеждащи 
електричество, като солена вода, определени химикали, 
избелващи вещества или продукти, съдържащи избелващи 
вещества, могат да предизвикат късо съединение.
Не отваряйте акумулатори и зарядни устройства и ги 
съхранявайте само в сухи помещения. Пазете ги от влага.
Акумулатори от системата M18 да се зареждат само със 
зарядни устройства от системата M18 laden. Да не се зареждат 
акумулатори от други системи.

ИЗПОЛЗВАНЕ ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Ъглошлайфът е предназначен за шлифоване и рязане на 
метал, камък, бетон и керамични материали, както и за 
обработване с телена четка.
При рязане използвайте защитния капак от комплекта 
аксесоари.
В случай на съмнение обърнете внимание науказанията на 
производителя на аксесоари.
Машината е подходяща само за употреба без вода.
На ъглошлайфа могат да бъдат поставяни само подходящи 
шлифовъчни или режещи дискове и съответните им 
предпазители (за шлифоване или рязане), както са посочени 
в раздела за техническите характеристики на уреда. 
Ъглошлайфът е предназначен за държане в ръка — той не 
може да се монтира върху фиксиращо приспособление или 
работна маса.
Не използвайте уреда по различен от описаните в 
предназначението начини.

ОСТАТЪЧНИ РИСКOВЕ
Дори при правилна употреба, остатъчните рискове не могат да 
бъдат изключени. При използване могат да възникнат следните 
опасности, за които обслужващият трябва да внимава:
• Наранявания, причинени от вибрации. Дръжте уреда за 

предвидените за целта ръкохватки и ограничавайте времето 
на работа и експозиция.
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d) Допустимата честота на въртене на използващия се 
инструмент трябва да бъде поне толкова висока, колкото 
и посочената на уреда честота на въртене. Аксесоарите, 
който се въртят по-бързо от допустимото, могат да се счупят 
и да се разхвърчат.
e) Външният диаметър и дебелината на работния 
инструмент трябва да отговарят на посочените размери 
на Вашия  електроинструмент. Работни инструментите с 
неподходящи размери не могат да бъдат покрити достатъчно 
или да бъдат контролирани.
f) Резбата на компонентите трябва да съответства 
на резбата на вретеното. При компоненти, които 
са монтирани на фланци, отворът за затегателния 
дорник в компонента трябва да съвпада с диаметъра 
за закрепване на фланеца. Компонентите, които не са 
подходящи за монтажния дорник на устройството, се движат 
ексцентрично, вибрират и могат да доведат до загуба на 
контролa върху инструмента.
g) He използвайте повредени работни инструменти. Преди 
всяка употреба проверявайте работните инстументи, напр. 
абразивните дискове за пукнатини или откъртени ръбчета, 
подложните дискове за пукнатини или силно износване, 
телените четки за недобре захванати или счупени 
телчета. Ако изтървете електрониструмента или работния 
инструмент, ги проверявайте винмателно за увреждания 
или използвайте нови неповредени работин инструменти. 
След като сте проверили внимателно и сте монтирали 
работния инструмент, оставете електроинструмента да 
работи на максимални обороти в прогьлжение на една 
минута; стойте и дръжте намиращи се наблизо лица 
встрани от равнината на въртене. Най-често повредени 
работин инструменти се чупят през този тестов период.
h) Носете лични предпазни средства. Според  
необходимостта използвайте цяла лицева маска, маска 
за очи или защитни очила. Ако е необходимо носете маска 
срещу прах, защита на слуха, предпазни ръкавици или 
специална престилка, която предпазва от малки частици 
от диска или от материала. Очите трябва да се защитени 
от чужди тела, които могат да отлитнат по различни причини. 
Противопрашната или дихателната маска трябва да могат 
да филтрират праха, който се образува при работа. Ако сте 
изложени дълго време на силен шум, това може да причини 
загуба на слуха Ви.
i) Внимавайте останалите лица да са на безопасно 
разстояние от Вашата работна зона. Всеки, който влиза 
в работната зона, трябва да носи лични предпазни 
средства. Отчупени парченца от обработваната част или от 
счупени работни инструменти могат да отлетят и да причинят 
наранявания дори и на лица извън непосредствената работна 
зона.
j) Дръжте уреда за изолираните ръкохватки, когато 
извършвате работи, при които режещият инструмент 
може да засегне скрити електроинсталационни кабели. 
Контактът на режещия инструмент с тоководещ проводник 
може да предаде напрежението върху метални части на уреда 
и да доведе до токов удар.
k) Никога не оставяйте електрическата машина, докато 
инструментът не е напълно спрял. Въртящият се работен 
инструмент може да влезе в контакт с повърхността, върху 
която сте оставили електроинструмента, поради което може 
да загубите контрола върху него.
l) Докато пренасяте електроинструмента, не го оставяйте 
включен. При неволен допир дрехите или косите Ви могат да 
бъдат увлечени от работния инструмент, в резултат на което 
работният инструмент може да се вреже в тялото Ви.
m) Почиствайте редовно шлицовете за проветрение на 
електроинструмента. Духалката на мотора засмуква прах в 
корпуса на електроинструмента, а насъбирането на метален 
прах може да причини електрически опасности.
n) Не работете с електроинструмента в близост до 
запалими материали. Искрите могат да възпламенят тези 
материали.

o) Не използвайте работни инструменти, които трябва да 
се охлаждат с течности. Употребата на вода или на други 
течни охлаждащи средства може  да доведе до токов удар.

Откат и съвети за исбягването му

Ритането е внезапна реакция на машината вследствие 
на закачил се или блокиран въртящ се инструмент, напр. 
шлайфаща шайба, шлайфащ диск, телена четка и др. 
Закачането или блокирането води до внезапно спиране 
на въртящия се инструмент. По този начин на мястото на 
блокиране машина се ускорява неконтролирано срещу 
посоката на въртене на инструмента.
Ако напр. шлифовъчният диск се заклини или блокира 
в обработваната част, ръбът на диска, който влиза в 
обработваната част, може да се заплете и по този начин 
шлифовъчният диск може да се счупи или да бъде 
предизвикан откат. Тогава шлифовъчният диск се отправя 
към или се отдалечава от обслужващото лице, в зависимост 
от посоката на въртене на диска на мястото на блокиране. 
В такъв случай шлифовъчните дискове могат също да се 
счупят.
Откатът е резултат от неправилна или погрешна употреба 
на електроинструмента. Той може да бъде предотвратен 
чрез подходящи мерки за безопасност, както е описано в 
следното.
a) Хванете здраво машината и дръжте тялото и ръцете 
си в такова положение, в което да можете да поемете 
силата на отката. Винаги използвайте допълнителната 
ръкохватка, ако има такава, за да имате възможно 
най-голям контрол върху силата на отката или върху 
реактивния въртящ момент. Чрез подходящи мерки за 
безопасност обслужващият персонал може да овладее 
силите на отката и на реакция.
b) Никога не приближавайте ръцете си до въртящи се 
работни инструменти. Аксесоарът може да предизвика 
откат над ръката Ви.
c) Избягвайте тялото Ви да се намира в тази зона, в която 
може да се окаже електрическата машина при „ритане“. 
Ритането измества машината на мястото на блокиране в 
посока обратна на движението на шлайфащата шайба.
d) Работете особено предпазливо в зоните на ъгли, остри 
ръбове и др. п. Избягвайте отблъскването на работните 
инструменти от обработваната част и заклинването им 
в нея. При обработване на ъгли или остри ръбове или при 
рязко отблъскване на въртящия се работен инструмент 
съществува повишена опасност от заклинване. Това 
предизвиква загуба на контрол над машината или откат.
e) Не използвайте верижен или назъбен режещ диск. 
Такива инструменти често причиняват „ритане“ или загуба на 
контрол върху електрическата машина.

Специални указания за безопасна работа с режещи 
дискове

a) Използвайте само предвидените за Вашия 
електроинструмент абразивни дискове и предназначения 
за използвания абразивен диск предпазен кожух. 
Абразивин дискове, които не са предназначени за 
електроинструмента, не могат да бьдат екранирани добе и не 
гарантират безопасна работа.
b) Извитите дискове за шлайфане трябва да бъдат 
монтирани така, че повърхността им за шлайфане да не 
излиза извън равнината на ръба на предпазния капак. 
Неправилно монтираният диск за шлайфане, който излиза 
извън равнината на ръба на предпазния капак, не може да 
бъде достатъчно добре екраниран.
c) Използвайте само предвидените за Вашия 
електроинструмент абразивни дискове и предназначения 
за използвания абразивен диск предпазен кожух. . 
Предпазителят помага за защита на оператора от отчупени 
парченца от диска, от случаен досег с него и от искри, които 
могат да подпалят дрехите.
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d) Режещи шайби могат да се ползват само за 
препоръчаните възможности за употреба. Например:  
никога не шлайфайте със страничната повърхност на 
режещата шайба. Използването на подходящ фланец 
предпазва диска и по този начин намалява опасността от 
счупването му. Застопоряващите фланци за режещи дискове 
могат да се различават от тези за дискове за шлифоване.
e) Винаги използвайте застопоряващи фланци, които 
са в безукорно състояние и съответстват по размери и 
форма на използвания абразивен диск. Използването на 
подходящ фланец предпазва диска и по този начин намалява 
опасността от счупването му. Застопоряващите фланци за 
режещи дискове могат да се различават от тези за дискове за 
шлифоване.
f) Не използвайте износени шлифвъчни дискове от 
по-големи електроинструменти. Дисковете за по-големи 
електроинструменти не са предназначени за по-високите 
обороти, с които се въртят по-малки електроинструменти, и 
могат да се счупят.

Специални указания за безопасна работа с режещи 
дискове

a) Не допускайте блокиране или твърде силно притискане 
на режещия диск. Не правете прекалено дълбоки разрези. 
Претоварването на режещия диск повишава силите, които 
действат върху него, а с това и опасността от заклинване или 
блокиране, което от своя страна може да доведе до откат или 
счупване на абразивния диск.è.
b) Избягвайте да заставате в зоната пред и зад въртящия 
се режещ диск. Когато режещият диск е в една равнина с 
тялото Ви, в случай  на откат електроинструментът с въртящия 
се диск може да отскочи непосредствено към Вас и да Ви 
нарани.
c) Ако режещият диск се заклеми или искате да прекъснете 
работа, изключете машината и я дръжте спокойно, докато 
шайбата спре да се върти. Никога не се опитвайте да 
извадите от среза режещия диск, докато още се върти, в 
противен случай може да последва „ритане“. Намерете 
причината за заклинването и я отстранете.
d) Никога не включвайте електроинструмента отново, 
докато той се намира в обработваната част. Нека режещият 
диск достигне първо максималните си обороти, преди 
внимателно да продължите с рязането. В противен случай 
режещият диск може да заседне, да изскочи от обработваната 
част или да предизвика откат.
e) Когато режете плоскости или по-големи детайли, ги 
опрете, за да избегнете риска от откат при заклемване 
на режещия диск. Големите детайли могат да се огънат от 
собствената си тежест. Детайлът трябва да е подпрян на две 
места, а именно в близост до разреза и в края му.
f) Бъдете особено внимателни при „изрязване на 
джобове“ в налични стени или други, невидими зони. При 
прерязване на газопроводи, водопроводи, електропроводи 
или други обекти, режещият диск може да причини откат.

Специални указания за безопасна работа при шлифоване 
с телени цетки

a) Обърнете внимание на това, че и при обикновена 
употреба телената четка губи частици от телта. Не 
претоварвайте отделните части на телта например чрез 
прекалено голямо налягане на притискане. Изхвърчащите 
частици от телта могат много лесно да попаднат в кожата 
например през тънки дрехи.
b) Ако се препоръчва използването на предпазен кожух, 
предварително се уверявайте, че телената четка не 
допира до него. Дисковите и чашковидните телени четки 
могат да увеличат диаметъра си в резултат на силата на 
притискане и центробежните сили.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ ЗА РАБОТА И  БЕЗОПАСНОСТ
Винаги проверявайте бутона за заключване на шпиндела, 
преди да включите инструмента! След като сте използвали 
заключването на шпиндела, за да затегнете/разхлабите 
абразивния диск, е възможно бутонът да се заклещи в 
заключена позиция.
При шлифоване на метали възниква искрене. Обърнете 
внимание да не бъдат застрашени хора. Поради опасност от 
пожар наблизо (в обсега на искрите) не бива да се намират 
горими материали. Да не се използва прахоулавяне.
Пазете се от летящи искри и шлифовъчен прах.
Не бъркайте в зоната на опасност на работещата машина.
Стружки или отчупени парчета да не се отстраняват, докато 
машина работи.
Веднага изключете машината, ако се появят значителни 
вибрации или бъдат установени други нередности. Проверете 
машината за да установите причината.
При екстремални условия (напр. при гладко шлайфане на 
метали със супорт и шлифовъчен диск от вулканизирано 
влакно) по вътрешната страна на шлифовалката може да се 
натрупа значително количество замърсяване.
Във вентилационните шлици не бива да попадат метални части 
поради опасност от късо съединение.
ВНИМАНИЕ! Опасност от изгаряне! По време на работа дискът 
и работният детайл се нагорещяват. Носете ръкавици, когато 
сменяте дисковете или докосвате работния детайл. Дръжте 
ръцете си далече от шлифовъчната зона през цялото време.
ВНИМАНИЕ! За да избегнете опасността от пожар, 
предизвикана от късо съединение, както и нараняванията и 
повредите на продукта, не потапяйте инструмента, сменяемата 
акумулаторна батерия или зарядното устройство в течности и се 
погрижете в уредите и акумулаторните батерии да не попадат 
течности. Течностите, предизвикващи корозия или провеждащи 
електричество, като солена вода, определени химикали, 
избелващи вещества или продукти, съдържащи избелващи 
вещества, могат да предизвикат късо съединение.
Не отваряйте акумулатори и зарядни устройства и ги 
съхранявайте само в сухи помещения. Пазете ги от влага.
Акумулатори от системата M18 да се зареждат само със 
зарядни устройства от системата M18 laden. Да не се зареждат 
акумулатори от други системи.

ИЗПОЛЗВАНЕ ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Ъглошлайфът е предназначен за шлифоване и рязане на 
метал, камък, бетон и керамични материали, както и за 
обработване с телена четка.
При рязане използвайте защитния капак от комплекта 
аксесоари.
В случай на съмнение обърнете внимание науказанията на 
производителя на аксесоари.
Машината е подходяща само за употреба без вода.
На ъглошлайфа могат да бъдат поставяни само подходящи 
шлифовъчни или режещи дискове и съответните им 
предпазители (за шлифоване или рязане), както са посочени 
в раздела за техническите характеристики на уреда. 
Ъглошлайфът е предназначен за държане в ръка — той не 
може да се монтира върху фиксиращо приспособление или 
работна маса.
Не използвайте уреда по различен от описаните в 
предназначението начини.

ОСТАТЪЧНИ РИСКOВЕ
Дори при правилна употреба, остатъчните рискове не могат да 
бъдат изключени. При използване могат да възникнат следните 
опасности, за които обслужващият трябва да внимава:
• Наранявания, причинени от вибрации. Дръжте уреда за 

предвидените за целта ръкохватки и ограничавайте времето 
на работа и експозиция.
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• Шумовото натоварване може да причини слухови увреждания. 
Носете защита за слуха и ограничете продължителността на 
експозицията.

• Наранявания на очите, причинени от замърсяващи частици. 
Винаги носете предпазни очила, здрави дълги панталони, 
ръкавици и стабилни обувки.

• Вдишване на отровни прахове.

УКАЗАНИЯ ЗА ЛИТИЕВО-ЙОННИ АКУМУЛАТОРНИ БАТЕРИИ
Употреба на литиево-йоннни акумулаторни батерии
Акумулатори, които не са ползвани по-дълго време, преди 
употреба да се дозаредят.
Температура над 50°C намалява мощността на акумулатора. 
Да се избягва по-продължително нагряване на слънце или от 
отопление. 
Поддържайте чисти присъединителните контакти на зарядното 
устройство и на акумулатора. 
За оптимална продължителност на живот след употреба 
батериите трябва да се заредят напълно. 
За възможно по-дълга продължителност на живот батериите 
трябва да се изваждат от уреда след зареждане.
При съхранение на батериите за повече от 30 дни: 
съхранявайте батерията при прибл. 27°C и на сухо място. 
Съхранявайте батерията при 30 до 50 % от заряда. 
Зареждайте батерията на всеки 6 месеца.

Защита от претоварване при литиево-йонни акумулаторни 
батерии
При претоварване на батерията вследствие на голямо 
потребление на енергия, например изключително високи 
въртящи моменти,  , внезапно спиране или късо съединение, 
електрическият инструмент вибрира в продължение на 5 
секунди, мига индикаторът за зареждане и електрическият 
инструмент се изключва сам.
За да го включите повторно, освободете превключвателя и след 
това включете уреда. При екстремни натоварвания батерията 
се нагрява значително. В този случай всички светлини на 
индикатора за зареждане мигат дотогава, докато батерията се 
охлади. След изгасване на индикатора за зареждане можете да 
продължите работата с уреда.

Превоз на литиево-йонни батерии
Литиево-йонните батерии са предмет на законовите разпоредби 
за превоз на опасни товари.
Превозът на тези батерии трябва да се извършва в 
съответствие с местните, националните и международните 
разпоредби и регламенти.
Потребителите могат да превозват тези батерии по пътя без 
допълнителни изисквания.
Превозът на литиево-йонни батерии от транспортни компании 
е предмет на законовите разпоредбите за превоз на опасни 
товари. Подготовката на превоза и самият превоз трябва да се 
извършват само от обучени лица. Целият процес трябва да е 
под професионален надзор.
Спазвайте следните изисквания при превоз на батерии:
Уверете се, че контактите са защитени и изолирани, за да се 
избегне късо съединение.
Уверете се, че няма опасност от разместване на батерията в 
опаковката. Не превозвайте повредени батерии или такива 
с течове. Обърнете се към Вашата транспортна компания за 
допълнителни инструкции.

УКАЗАНИЯ ЗА РАБОТА
При абразивни материали, които трябва да бъдат снабдени 
с диск с резба, трябва да се гарантира, че резбата в диска е 
достатъчно дълга за шпиндела.
Режещите и шлифоващите дискове винаги да се използват и 
съхраняват съобразно инструкциите на производителя.
При грубо шлифоване и рязане да се работи винаги със 
защитен шлем.

Извитите дискове за шлайфане трябва да бъдат монтирани 
така, че повърхността им за шлайфане да не излиза извън 
равнината на ръба на предпазния капак.
Преди пускане на машината фланцовата гайка трябва да бъда 
затегната.
Винаги да се използва допълнителната ръкохватка.
Обработваният детайл трябва да бъде фиксиран здраво, ако 
не е достатъчно тежък, за да стои стабилно от собственото си 
тегло. Никога не водете детайла с ръка срещу диска.
Гайката на фланеца трябва да бъде здраво затегната преди 
работа с машината. Ако работният инструмент не е затегнат 
здраво с гайката на фланеца, има опасност, той да загуби 
необходимата захватна сила при спиране.

ЗАЩИТА СРЕЩУ ПРЕТОВАРВАНЕ И ОТКАТ
Уредът разполага със защитна функция срещу претоварване 
и внезапна реакция, и спира при съответното претоварване. 
Изключете инструмента и после го включете отново, за да 
продължите да работите.

ПЛАВНИЯТ СТАРТ
Плавният старт, осигурен от електрониката за сигурно 
манипулиране с машината, предотвратява при включване 
появата на тласъци при задействането на машината.

СПИРАЧНА СИСТЕМА
Инерционната спирачка се задейства, когато бъде освободен 
пусковият ключ, спирайки инструмента в рамките на няколко 
секунди.
Уверете се, че работният инструмент е напълно спрял, преди да 
го оставите.
В сравнение с инструменти без инерционна спирачка, със 
спирачката времето за спиране ще бъде значително съкратено.

ПОЧИСТВАНЕ
Вентилационните шлици на машината да се поддържат винаги 
чисти.

ПОДДРЪЖКА
Да се използват само аксесоари на Milwaukee и резервни части 
на Milwaukee. Елементи, чията подмяна не е описана, да се 
дадат за подмяна в сервиз на Milwaukee (вижте брошурата 
"Гаранция и адреси на сервизи).
При необходимост можете да поискате за уреда от Вашия 
сервиз или директно от Techtronic Industries GmbH, 
Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany, чертеж за в 
случай на експлозия, като посочите типа на машината и номер 
върху заводската табелка.

СИМВОЛИ

Преди пускане на уреда в действие моля 
прочетете внимателно инструкцията за използване.

ВНИМАНИЕ! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ОПАСНОСТ

Преди започване на каквито е да е работи по 
машината извадете акумулатора.

Не използвайте предпазителя за операции по 
рязане.

Не използвайте сила.
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Прымяніць сілу.

При работа с машината винаги носете предпазни 
очила.

Носете средство за защита на слуха.

Да се носи подходяща прахозащитна маска.

Да се носят предпазни ръкавици!

 

Винаги работете с две ръце.

Само за шлифоване.

Само за рязане.

Обръщайте внимание на допустимата дебелина на 
диска.

Аксесоари - Не се съдържат в обема на 
доставката, препоръчвано допълнение от 
програмата за аксесоари.

Електрическите уреди, батерии/акумулаторни 
батерии не трябва да се изхвърлят заедно с 
битовите отпадъци. Електрическите уреди и 
акумулаторни батерии трябва да се събират 
разделно и да се предават на службите за 
рециклиране на отпадъците според изискванията 
за опазване на околната среда. Информирайте 
се при местните служби или при местните 
специализирани търговци относно местата 
за събиране и центровете за рециклиране на 
отпадъци.

n Hоминална скорост на въртене
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Постоянен ток

Европейски знак за съответствие

Британски знак за съответствие

Украински знак за съответствие

Евро-азиатски знак за съответствие
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• Шумовото натоварване може да причини слухови увреждания. 
Носете защита за слуха и ограничете продължителността на 
експозицията.

• Наранявания на очите, причинени от замърсяващи частици. 
Винаги носете предпазни очила, здрави дълги панталони, 
ръкавици и стабилни обувки.

• Вдишване на отровни прахове.

УКАЗАНИЯ ЗА ЛИТИЕВО-ЙОННИ АКУМУЛАТОРНИ БАТЕРИИ
Употреба на литиево-йоннни акумулаторни батерии
Акумулатори, които не са ползвани по-дълго време, преди 
употреба да се дозаредят.
Температура над 50°C намалява мощността на акумулатора. 
Да се избягва по-продължително нагряване на слънце или от 
отопление. 
Поддържайте чисти присъединителните контакти на зарядното 
устройство и на акумулатора. 
За оптимална продължителност на живот след употреба 
батериите трябва да се заредят напълно. 
За възможно по-дълга продължителност на живот батериите 
трябва да се изваждат от уреда след зареждане.
При съхранение на батериите за повече от 30 дни: 
съхранявайте батерията при прибл. 27°C и на сухо място. 
Съхранявайте батерията при 30 до 50 % от заряда. 
Зареждайте батерията на всеки 6 месеца.

Защита от претоварване при литиево-йонни акумулаторни 
батерии
При претоварване на батерията вследствие на голямо 
потребление на енергия, например изключително високи 
въртящи моменти,  , внезапно спиране или късо съединение, 
електрическият инструмент вибрира в продължение на 5 
секунди, мига индикаторът за зареждане и електрическият 
инструмент се изключва сам.
За да го включите повторно, освободете превключвателя и след 
това включете уреда. При екстремни натоварвания батерията 
се нагрява значително. В този случай всички светлини на 
индикатора за зареждане мигат дотогава, докато батерията се 
охлади. След изгасване на индикатора за зареждане можете да 
продължите работата с уреда.

Превоз на литиево-йонни батерии
Литиево-йонните батерии са предмет на законовите разпоредби 
за превоз на опасни товари.
Превозът на тези батерии трябва да се извършва в 
съответствие с местните, националните и международните 
разпоредби и регламенти.
Потребителите могат да превозват тези батерии по пътя без 
допълнителни изисквания.
Превозът на литиево-йонни батерии от транспортни компании 
е предмет на законовите разпоредбите за превоз на опасни 
товари. Подготовката на превоза и самият превоз трябва да се 
извършват само от обучени лица. Целият процес трябва да е 
под професионален надзор.
Спазвайте следните изисквания при превоз на батерии:
Уверете се, че контактите са защитени и изолирани, за да се 
избегне късо съединение.
Уверете се, че няма опасност от разместване на батерията в 
опаковката. Не превозвайте повредени батерии или такива 
с течове. Обърнете се към Вашата транспортна компания за 
допълнителни инструкции.

УКАЗАНИЯ ЗА РАБОТА
При абразивни материали, които трябва да бъдат снабдени 
с диск с резба, трябва да се гарантира, че резбата в диска е 
достатъчно дълга за шпиндела.
Режещите и шлифоващите дискове винаги да се използват и 
съхраняват съобразно инструкциите на производителя.
При грубо шлифоване и рязане да се работи винаги със 
защитен шлем.

Извитите дискове за шлайфане трябва да бъдат монтирани 
така, че повърхността им за шлайфане да не излиза извън 
равнината на ръба на предпазния капак.
Преди пускане на машината фланцовата гайка трябва да бъда 
затегната.
Винаги да се използва допълнителната ръкохватка.
Обработваният детайл трябва да бъде фиксиран здраво, ако 
не е достатъчно тежък, за да стои стабилно от собственото си 
тегло. Никога не водете детайла с ръка срещу диска.
Гайката на фланеца трябва да бъде здраво затегната преди 
работа с машината. Ако работният инструмент не е затегнат 
здраво с гайката на фланеца, има опасност, той да загуби 
необходимата захватна сила при спиране.

ЗАЩИТА СРЕЩУ ПРЕТОВАРВАНЕ И ОТКАТ
Уредът разполага със защитна функция срещу претоварване 
и внезапна реакция, и спира при съответното претоварване. 
Изключете инструмента и после го включете отново, за да 
продължите да работите.

ПЛАВНИЯТ СТАРТ
Плавният старт, осигурен от електрониката за сигурно 
манипулиране с машината, предотвратява при включване 
появата на тласъци при задействането на машината.

СПИРАЧНА СИСТЕМА
Инерционната спирачка се задейства, когато бъде освободен 
пусковият ключ, спирайки инструмента в рамките на няколко 
секунди.
Уверете се, че работният инструмент е напълно спрял, преди да 
го оставите.
В сравнение с инструменти без инерционна спирачка, със 
спирачката времето за спиране ще бъде значително съкратено.

ПОЧИСТВАНЕ
Вентилационните шлици на машината да се поддържат винаги 
чисти.

ПОДДРЪЖКА
Да се използват само аксесоари на Milwaukee и резервни части 
на Milwaukee. Елементи, чията подмяна не е описана, да се 
дадат за подмяна в сервиз на Milwaukee (вижте брошурата 
"Гаранция и адреси на сервизи).
При необходимост можете да поискате за уреда от Вашия 
сервиз или директно от Techtronic Industries GmbH, 
Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany, чертеж за в 
случай на експлозия, като посочите типа на машината и номер 
върху заводската табелка.

СИМВОЛИ

Преди пускане на уреда в действие моля 
прочетете внимателно инструкцията за използване.

ВНИМАНИЕ! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ОПАСНОСТ

Преди започване на каквито е да е работи по 
машината извадете акумулатора.

Не използвайте предпазителя за операции по 
рязане.

Не използвайте сила.

БЪЛГАРСКИ
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очила.

Носете средство за защита на слуха.

Да се носи подходяща прахозащитна маска.

Да се носят предпазни ръкавици!
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Обръщайте внимание на допустимата дебелина на 
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програмата за аксесоари.
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батерии не трябва да се изхвърлят заедно с 
битовите отпадъци. Електрическите уреди и 
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рециклиране на отпадъците според изискванията 
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