Operator’s Manual
CP6748EX-P11R ATEX
1/2 Impact Wrench

I M2 / II 2GD c IIB 85°C X
WARNING
To reduce risk of injury, everyone using, installing, repairing, maintaining,
changing accessories on, or working near this tool must read and
understand these instructions, as well as separately provided safety
instructions part number 2050562403, before performing any such task.
2050562383 Rev 03- 04/2016
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CP6748EX-P11R ATEX

Български

1/2” Пневматичен гайковерт

1. Технически данни (Фиг. 5)
Задвижване

Въртящ момент
Работно

Макс

Скорост
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Вътрешен
диаметър
на маркуча.
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макс. налягане 6,3 bar (90 psi)
ahd :Ниво на вибрациите, k Неустановеност; LpA Ниво на акустичното налягане dB(A), KpA = KWA = 3 dB Неустановеност.
Декларации за емисиите на шум (ISO 15744) и вибрации (ISO 28927-2)
Всички данни са актуални към датата на публикуване на настоящото. За най-последните данни моля посетете: www.cp.com.
Декларираните стойности са получени при тестване от типа на лабораторното и в съответствие с посочените стандарти и са подходящи за сравняване на с декларираните резултати на други инструменти в съответствие със същите стандарти. В същото време тези декларирани резултати не са достатъчни и подходящи за
оценка на риска, тъй като стойностите замерени на индивидуалните работни места могат да бъдат по-високи. Фактическите стойности на излагане на вредни емисии и рисковете от вреди настъпили от това са индивидуални за всеки потребител, те са уникални и зависят от начина, по който той работи, обработвания детайл и
устройството на работното място, както и от продължителността на излагане на вредните въздействия и физическото състояние на работещия с инструмента.
Ние, CHICAGO PNEUMATIC TOOLS, не можем да бъдем държани отговорни за последиците от използването на обявените стойности, вместо използването на
стойности, които отразяват действителното излагане, при индивидуално оценяване на риска в ситуация на работното място, над което ние нямаме контрол.
Този инструмент може да причини вибрационен синдром на дланта/ръката, ако употребата му бъде неправилно управлявана. Упътване за справяне с отражението
на вибрациите върху ръката - дланта можете да намерите на: www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV_Declaration_info_sheet_0111.pdf
Ние препоръчваме въвеждането на програма за контрол и наблюдение на здравето, която да открива ранните симптоми, които могат да бъдат свързани с излагането на въздействието на шум и вибрации, за да бъдат променени процедурите на работа и управление с оглед избягване на бъдещо инвалидизиране.

2. Тип на машината
• Този продукт е предназначен за монтаж и демонтаж на нарезни крепителни елементи в дърво, метал и пластмаса.Не се разрешава никаква друга употреба.Само за
професионална употреба.
• Моля внимателно прочетете инструкциите за безопасност за продукта!

3. Употреба и работа с инструмента
•
•
•
•

Свържете уреда, както е показано на Фиг.1.
Монтирайте приспособленията към инструмента правилно.
За да обърнете посоката на въртене, завъртете ключа (B), както е показано на Фиг. 3
За да задействате инструмента, просто натиснете спусъка (А). Скоростта на въртене на инструмента се увеличава с увеличаване на натиска прилаган върху спусъка. Отпуснете спусъка за да спрете инструмента.
• За да промените изходната мощност, завъртете регулатора (B), както е показано на Фиг. 4
• Използвайте ключа за избор на скоростта на въртене (В) само когато задвижващия вал е напълно спрял.Смяната на скоростта преди спирането на задвижващия
вал може да причини повреда на машината.

4. Смазване на мотора
• Смазване на мотора
Използвайте смазване чрез въздушна линия с масло SAE #10, настроена на две (2)
капки в минута. Ако не може да се използва смазване чрез въздушната линия, слагайте
моторно масло във входа веднъж дневно.
Препоръчва се смазването със смазка CP Oil PROTECTO-LUBE:
- 4 oz (0.12l) P/N: CA149661
- 20.8 oz (0.591l) P/N: CA000046
- 1gal (3.8l) P/N: P089507

• Смазване на съединителя
Проверявайте смазката на съединителя веднъж месечно. Използвайте 0.3
oz. (9ml) of 5W40 или еквивалент.

5. Поддръжка
• Изпълнявайте местните и национални разпоредби за опазване на околната среда при изхвърлянето на всички компоненти
• Разглобявайте и инспектирайте инструмента на всеки 3 месеца, ако го използвате ежедневно. Подменяйте повредените или износени части.
• Винаги преди да започнете се уверявайте, че машината е изключена от захранващия източник на (сгъстен въздух), за да предотвратите неволно задействане на
машината.
• Частите податливи на висока степен на износване са подчертани в списъка на резервните части.
• За да се сведе сервизното/неработно време до минимум, препоръчваме следните комплекти за обслужване:
Комплект за настройка (тунинг): виж списъка с резервните части

6. Изхвърляне
• Изхвърлянето на този инструмент трябва да се извърши в съответствие с правилата и законите на съответната страна.
• Всички повредени, силно износени и неправилно функциониращи инструменти ТРЯБВА ДА БЪДАТ ИЗВЕЖДАНИ ИЗВЪН ЕКСПЛОАТАЦИЯ.
• Ремонтът трябва да се извършва само от персонала по техническа поддръжка.

7. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
Ние: CHICAGO PNEUMATIC Tool Co. LLC 1800 Overview Drive Rock Hill, SC 29730 - USA
Заявяваме, че продуктът(ите): Пневматичен гайковерт
Тип(ове) машини : CP6748EX-P11R ATEX		
Сериен номер: От 00001 до 99999
Произход на продукта : Тайван
е в съответствие с изискванията на Директивите на Съвета във връзка с хармонизиране на законите на страните-членки относно: „Машини“ 2006/42/EC
(17/05/2006), “ATEX” 2014/34/UE
Приложим хармонизиран стандарт(и) : EN ISO 11148-6:2012, EN 13463-1:2009, EN 13463-5:2011.
Име и Длъжност на издаващия : Pascal Roussy(Управител „Проучвания и развитие“)
Място и дата : Saint-Herblain, 27/03/2016
Кодътна ATEX е: I M2 / II 2GD c IIB 85°C X
Заинформацияотносно ATEX сертификат, вижтетехническияфайлна ATEX, 2050562443 / CE 4P03759.
Техническата документация. Pascal RoussyУправител „Проучвания и развитие“ LLC CP Technocenter 38, rue Bobby Sands - BP10273 44800 Saint Herblain - Франция

Copyright 2016, Chicago Pneumatic Tool Co. LLC

Всички права запазени. Всяка неоторизирана употреба или копиране на съдържанието или част от него са забранени. Това се отнася особено до търговски марки,
наименования на модели, номера на части или скици. Използвайте само лицензирани части. Всяка повреда или неизправност, причинена от употреба на нелицензирани
части не се покрива от Гаранцията.

DO NOT DISCARD - GIVE TO USER
CS

Česky ; čeština (Czech)

JA

警告

VAROVÁNÍ

負傷のリスクを減らすため、ツールのご使用またはサービス（点
検・手入れ）の前に、下記 の情報と別添の安全のための指示 を
お読みになり、理解しておいてい ただくようお願いいたします（
品番 2050562403).

Aby nedošlo ke zranění, seznamte se před použitím
či údržbou nástroje s následujícími informacemi a zvlášt’dodávanými bezpečnostními pokyny
(kat.č.2050562403).

SK

Slovenčina (Slovak)

HR

VAROVANIE

magyar (Hungarian)

Da bi se smanjio rizik od ozljede, prije upotrebe ili servisiranja
alata, pročitajte i shvatite sljedeće informacije kao i odvojeno
pružene sigurnosne upute (Broj stavke : 2050562403).

RO

FIGYELEM

Slovenščina (Slovene)

În vederea reducerii riscului de accidentare, înainte de a
folosi sau repara unealta, vă rugăm să citiţi şi să analizaţi
următoarele informaţii, precum şi instrucţiunile de siguranţă
suplimentare furnizate (Numărul produsului : 2050562403).

BG

OPOZORILO

Lietuvių kalba (Lithuanian)

За да се избегне риска от наранявания, преди да
пристъпите към работа с инструмента или към сервизното
му обслужване, прочетете и разберете следната
информация, както и отделно дадените инструкции за
безопасност (Артикул №: 2050562403).

ET

ĮSPĖJIMAS

Latviski (Latvian)

Selleks, et vähendada vigastuste ohtu, kõik kasutajad,
paigaldamine, remont, hooldus, tarvikute vahetamist kohta
või töötavad lähedal see tööriist peab lugema ja mõistma neid
juhiseid, samuti eraldi sätestatud ohutuseeskirju, enne mis
tahes sellise ülesande (osa number 2050562403).

KO

中文 (Chinese)
警告
为降低操作者受伤害的风险，在使用或者维护本工具之前，请认
真阅读并理解本说明书，以及另外提供的安全指南（零件号：
2050562403）.

한국어 (Korean)
한국어

BĪDINĀJUMS

부상 위험을 줄이기 위해 공구를 사용하거나 수리하기 전에 별도
로 제공된 안전 지침 과 다음 정보를 읽고 숙지해 주십시오 (항목 번
호 :2050562403).

Lai mazinātu bīstamību, pirms apkopes instrumenta
lietošanas jāizlasa un jāizprot turpmākā informācija, kā arī
atsevišķi dotie drošības tehnikas noteikumi (preces numurs
: 2050562403).

ZH

Eesti keel (Estonian)
HOIATUS

Siekiant sumažinti sužeidimo pavojų, prieš naudodami arba
taisydami įrankį perskaitykite ir įsidėmėkite toliau išdėstytą
informaciją, o taip pat ir atskirai pateiktas saugos instrukcijas
(dalies numeris : 2050562403).

LV

български език (Bulgarian)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Zaradi morebitnih poškodb, pred uporabo ali servisiranjem
orodja, preberite in upoštevajte naslednje informacije, kakor
tudi posebej priložena varnostna navodila (postavka št.:
2050562403).

LT

Română (Romanian)
AVERTIZARE

A szerszám használata vagy bármilyen más beavatkozás
előtt a felhasználónak el kell olvasnia, meg kell értenie
és a használat vagy beavatkozás során be kell tartania a
következő, valamint a biztonsági útmutatóban szereplő
utasításokat (cikkszám : 2050562403).

SL

Hrvatski (Croatian)
UPOZORENJE

Aby sa znížilo riziko poranenia, prečítajte si nasledujúce
informácie, ako aj osobitne priložené bezpečnostné opatrenia)
a snažte sa im porozumiet’ (položka číslo 2050562403).

HU

日本語 (Japanese)

TR

Türkçe (Turkish)
UYARI
Yaralanma riskini azaltmak için, aracı kullanmadan ya da
araca bakım yapmadan önce, aşağıdaki bilgilerin yanı sıra,
ayrıca sağlanan güvenlik talimatlarını okuyun ve anlayın (Ürün
numarası : 2050562403).

Original Instructions
Ursprüngliche Betriebsanleitung
Instructions originales
Instrucciones originales
Istruzioni originali
Originele instructies
Оригинальная инструкция по эксплуатации
Originalinstruktioner
Oprindelige anvisninger
Opprinnelige instruksjoner
Alkuperäiset ohjeet
Instruções Originais
Αρχικές οδηγίες
Oryginalne instrukcje
Původní pokyny
Pôvodné pokyny
Eredeti utasítások
Originalna navodila
Originali instrukcija
Oriģinālinstrukcijas
原厂说明
原文取扱説明書
Izvorne upute
Instrucţiuni originale
Оригинални инструкции
Originaaljuhised
원래 사용방법
Özgün Talimatlar

www.cp.com

