Operator’s Manual
CP5000 Series
Air impact wrench

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 before performing
any such task.

BG

CP5000 Серия

български
(Bulgarian)

Пневматичен гайковерт

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

Декларация за шум и вибрации

Тип машина:

Ниво на звуково налягане 103 dB(A), отклонение 3 dB(A), в
съответствие с EN ISO 15744. За сила на звука, добавете
11 dB(A).
Стойност на вибрациите:
8.5 m/s², отклонение k = 2.6 m/s², re. ISO 28927-2.

Изисквания За Снабдяване С Въздух

Декларация за шум и вибрации
Всички стойности са актуални към датата на настоящата
публикация. За последна информация моля посетете cp.com.
Тези обявени стойности са получени чрез лабораторни тестове
в съответствие с наложените стандарти и не са подходящи
за употреба при оценки на риска. Стойности, измерени на
индивидуално работно място могат да бъдат по-високи от
обявените стойности. Стойностите на действително излагане и
риск от нараняване на индивидуалния потребител са уникални
и зависят от начина, по който работи потребителя, от продукта
в процеса на изработка и от устройството на работното място,
както и от времето на излагане и от физическото състояние
на потребителя. Ние, Chicago Pneumatic, не можем да бъдем
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 предизвика синдром на вибрационно
увреждане на ръцете / дланите, ако употребата му не се
контролира правилно. Наръчник за справянето с отражението
на вибрациите върху ръцете / дланите може да бъде намерен
на адрес: www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV_
Declaration_info_sheet_0111.pdf. Препоръчваме прилагането
на програма за здравно наблюдение, за улавяне на ранните
симптоми свързани сизлагането на шум и вибрации и да бъдат
променени методите на организация и управление на труда, за
да се предотврати увреждане на здравето в бъдеще.

Този продукт е предназначен за монтаж и демонтаж на
резбовани скрепителни елементи за дърво, метал и пластмаса.
Не се препоръчва друга употреба. Само за професионална
употреба.
1. Снабдявайте съоръжението с 90 psig (6,2 бара) чист, сух
въздух. По-високото налягане драстично намалява живота на
инструмента.
2. Свържете инструмента към въздушната линия като
използвате тръба, маркуч и напаснете размерите както е
показано на диаграмата по-долу.

Air Supply Diagram
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Смазване

1. Използвайте смазка за въздушна линия с SAE #10 масло,
настроен на две капки в минута. Ако не може да се използва
смазка за въздушна линия, добавяйте моторно масло в
отвора веднъж дневно.
2. Използвайте 3 унции (88 g.) синтетична консистентна смазка
CP Pneu-Lube Synthetic Clutch Grease 8940158455.

Работа

1. Предназначението на този пневматичен гайковерт е с
удароустойчиви вложки за резбовани скрепителни елементи.
За да работите, натиснете спусъка на дръжката. За да
работите при въртене напред, завъртете превключващия
клапан към положение „F”. За да работите при въртене назад,
завъртете клапана към положение „R”.
2. Този гайковерт е оборудван с регулатор за регулиране на
изходната мощност. Настройте регулатора на ниво 4 за
максимална мощност и на ниво 1 за минимална.

Поддръжка

1. След първата година разглобявайте и проверявайте
въздушния мотор и ударния съединител на всеки три (3)
месеца, ако инструментът се използва всекидневно. Сменете
повредените или износени части.
2. Частите, които се износват бързо са подчертани в списъка с
частите.
3. С цел да се намали минимално времето, се препоръчва
употребата на следните сервизни комплекти: Комплект за
настройка: Вижте списъка с резервните части 8940169275

Технически данни

Свободен ход: 4100 RPM

Оригинални инструкции
Copyright 2011, 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.

ОГРАНИЧЕНА ДОГОВОРНА ГАРАНЦИЯ НА
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Ограничена гаранция: “Продуктите” на Chicago Pneumatic Tool Co. LLC
(“CP”) са с гаранция за липса на дефекти в материала и изработката
за срок от една година от датата на покупката. Тази гаранция се
отнася само за Продукти, закупени нови от CP или от упълномощени
търговци на компанията. Разбира се, тази гаранция не се отнася
за продукти, с които е работено грубо, които са били неправилно
употребявани, променяни или поправяни от лица, различни от СР
или от упълномощени сервизи, представители на компанията. Ако
продукт на CP е с доказан дефект в материала или изработката
в рамките на една година след покупката, върнете го във всеки
един от сервизните центрове на Фабрики СР или на упълномощен
сервизен център за инструменти на СР, с предплатен превоз, като
впишете своето име и адрес, и като представите задоволително
доказателство за датата на покупката и кратко описание на дефекта.
CP безплатно ще поправи или замени, по свой избор, повредения
Продукт. Поправките и замените също са с гаранция, описана по-горе
за остатъка от първоначалния период на гаранцията. Единственото
задължение на CP и Ваше единствено право в тази Гаранция са
ограничени до поправка или замяна на повредения Продукт. (Няма
други гаранции и СР не е отговорна за инцидентни, косвени или
умишлени повреди или всякакви други повреди или разходи
освен единствено разходите за поправка или замяна, както е
описано по-горе)
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magyar (Hungarian)

FIGYELEM

LT
F

latviešu (Latvian)

BĪDINĀJUMS

JA
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polski (Polish)

OSTRZEŻENIE

BG
F

čeština (Czech)

VAROVÁNÍ

HR
F

slovenčina (Slovak)

VAROVANIE

RO
F

slovenščina (Slovenian)

OPOZORILO

Da bi zmanjšali nevarnost poškodb, mora
vsakdo, ki bo uporabljal, nameščal, popravljal,
vzdrževal, menjal dodatno opremo na, ali delal
v bližini tega orodja, prebrati in razumeti ta
navodila, preden začne opravljati katerokoli
od navedenih dejanj.

Hrvatski (Croatian)

UPOZORENJE

limba (Romanian)

AVERTIZARE

Pentru a reduce riscul de vătămare, toţi cei
care utilizează, instalează, repară, întreţin, înlocuiesc accesorii sau lucrează lȃngă această
unealtă trebuie să citească şi să înţeleagă aceste
instrucţiuni înainte de a efectua oricare din aceste
operaţii.

TR
F

Na zníženie rizika zranenia, všetky osoby,
ktoré používajú, inštalujú, opravujú, vymieňajú
príslušenstvo alebo pracujú v blízkosti tohto
nástroja, si musia prečítať a pochopiť tieto
pokyny predtým, než vykonajú akúkoľvek
takúto úlohu.
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български (Bulgarian)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Radi smanjenja rizika od ozljeda, svi koji
koriste, instaliraju, servisiraju, održavaju,
mjenjaju dodatnu opremu ili rade u blizini
ovog alata moraju pročitati i razumjeti ove
instrukcije prije obavljanja svakog takvog
zadatka.

Pro snížení rizika poranění si musí všechny
osoby používající, instalující, opravující nebo
provádějící údržbu stroje, provádějící výměnu
doplňků nebo pracující blízko tohoto stroje
přečíst tyto instrukce a porozumět jim před
tím, než budou provádět tento úkol.
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警告

За да се намали рискът от нараняване,
всеки който използва, инсталира, поправя,
поддържа, сменя принадлежности или работи
в близост до този инструмент трябва да
прочете и разбере тези инструкции преди да
изпълни някоя от тези задачи.

Aby ograniczyć ryzyko wypadku, wszystkie
osoby używające, instalujące, reperujące,
konserwujące. zmieniające akcesoria lub
pracujące w pobliżu tych narzędzi muszą
przeczytać i zrozumieć niniejszą instrukcje
przed wykonywaniem tych zadań.
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日本語 (Japanese)
損傷の危険性を減らすために、当工具の使用･取
り付け･修理･メンテナンス･付属品交換を行う
人、あるいは近くで作業する人は、誰も、そう
した作業を実施する前に、ここにある使用説明
を読み理解しなければなりません。

Lai samazinātu ievainojuma risku, visiem,
kas lieto, uzstāda, labo, apkopj, maina
piederumus, vai strādā šī darbarīka
tuvumā, pirms šo darbu sākšanas jāizlasa
un jāizprot šie norādījumi.
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ĮSPĖJIMAS

Kad sumažintumėte susižalojimo pavojų,
kiekvienas naudojantis, montuojantis, taisantis, prižiūrintis, keičiantis priedus arba dirbantis šalia prietaiso asmuo turi perskaityti ir suprasti šias instrukcijas prieš atlikdamas kurią
nors iš šių užduočių.

A sérülés kockázatának csökkentése érdekében
a
szerszámot
használó,
szerelő,
javító,
karbantartó, tartozékát cserélő vagy a szerszám
közelében dolgozó minden személynek az adott
munkaművelet elvégzése előtt el kell olvasnia és
tudomásul kell vennie ezeket az utasításokat.
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lietuvių (Lithuanian)

Türkçe (Turkish)

UYARI

Yaralanma riskini azaltmak için, bu aleti kullanan, kurulumunu, tamirini, bakımını yapan,
aksesuarlarını değiştiren ya da yakınında
çalışan herkesin, söz konusu bu tür işleri yapmadan önce bu talimatları okumuş ve anlamış
olması gerekmektedir.
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한국어 (Korean)

경고
상해의 위험을 감소시키려면, 이 공구를 사용,
설치, 수리, 보수유지 하거나 그 부속장치를
교체하거나 근처에서 작업하는 모든 사람들이
작업을 수행하기 전에 이 설명서를 읽고 이해
해야 합니다.

