
OРИГІНАЛ ІНСТРУКЦІЇ  З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

OРИГІНАЛ ІНСТРУКЦІЇ  З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

СТРІЧКОВА ШЛІФУВАЛЬНА МАШИНА

BS-94S

УВАГА! Перед використанням прочитайте  
Оригінал інструкції з техніки безпеки та експлуатації



Шановний Покупець!
Дякуємо за придбання електроін-
струмента торгової марки DNIPRO M, 
який відрізняється прогресивним ди-
зайном і високою якістю виконання. 
Придбаний Вами електроінструмент 
належить до лінійки, що поєднує су-
часні конструктивні рішення і висо-
ку продуктивність із тривалим часом 
безперервної роботи. 
Ми сподіваємося, що наша про-
дукція стане Вашим помічником  
на довгі роки.
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ЧАСТИНА 1.  ЗАГАЛЬНІ 
ПОПЕРЕДЖЕННЯ З БЕЗПЕКИ 
ЕЛЕКТРИЧНОГО ІНСТРУМЕНТА

УВАГА! Ознайомтеся з усі-
ма попередженнями з безпе-
ки, вказівками, ілюстраціями 
й технічними характеристи-
ками, наданими разом з цим 
електричним інструментом. 
Невиконання всіх наведених 
нижче вказівок може призве-
сти до ураження електрич-
ним струмом, пожежі та/або 
тяжкого тілесного пошко-
дження.

Збережіть усі попередження та ін-
струкції для подальшого застосу-
вання.
Термін «електричний інструмент», 
«електрична машина» або «шліф
машина» в оригіналі інструкції з 
техніки безпеки та експлуатації 
стосується вашого електричного 
інструменту, що працює від мере
жі.

1) Безпека на робочому місці
а) Тримайте робоче місце в чисто-
ті та належній освітленості. Безлад 
і недостатнє освітлення можуть при-
звести до нещасних випадків.
б) Не користуйтеся електричним ін-
струментом у вибухонебезпечному 
середовищі, наприклад поблизу за-
ймистих рідин, газів. Електричні ін
струменти утворюють іскри, які 
можуть підпалити випаровування.
в) Не допускайте дітей та сторонніх 
осіб до місця роботи електричної 
машини. Відволікання уваги може 
призвести до втрати контролю за 
інструментом.

2) Електробезпека
а) Вилка електричного інструмен-
ту має відповідати розетці. В жод-
ному разі не вносьте ніяких змін у 
вилку. Не користуйтеся ніякими пе-
рехідними вилками для уземлених 
електричних інструментів. Засто
сування немодифікованих вилок, що 
відповідають розетці, знижує ризик 
ураження електричним струмом. 
б) Не піддавайте електричні інстру-
менти дії дощу або вологості. За 
попадання води в електричний ін
струмент зростає небезпека ура
ження електричним струмом.
в) Не допускайте недбалого пово-
дження зі шнуром живлення. В жод-
ному разі не застосовуйте шнур 
живлення для перенесення, підтя-
гування або вимикання електрично-
го інструменту. Не допускайте кон-
такту шнура з джерелами тепла, 
олією, гострими крайками або ру-
хомими предметами. У разі пошко
дження або перекручування шнура 
зростає небезпека ураження елек
тричним струмом.
г) Під час роботи з електричним ін-
струментом зовні приміщення ко-
ристуйтеся подовжувачем шнура, 
придатним для зовнішнього засто-
сування. Використовуйте подов-
жувачі, які підходять за потужністю 
(чим довший подовжувач, тим біль-
ший переріз дроту: подовжувач до 
25 м - переріз 1,5 мм2, подовжувач 
більше 25 м - переріз 2,5 мм2). 
Рекомендовано в склад під’єднання 
електроживлення включати або при-
стрій залишкового струму, який пе-
рериває живлення, якщо струм спли-
ву на заземлення перевищує 30 мА 
протягом 30 мс, або пристрій захи-
сту кола заземлення.
ґ) Якщо необхідна робота у волого-
му приміщенні, користуйтеся дже-
релом живлення з пристроєм за-
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хисного відімкнення. Застосування 
пристрою захисного відімкнення 
зменшує небезпеку ураження елек
тричним струмом.

3) Особиста безпека
а) Будьте уважні, стежте за своїми 
діями та керуйтеся здоровим глу-
здом під час роботи з електрич-
ним інструментом. Не користуйте-
ся електричним інструментом, якщо 
ви втомилися або перебуваєте під 
впливом наркотиків, алкоголю чи лі-
карських препаратів.
Навіть найменша неуважність під 
час роботи з електричним інстру
ментом може призвести до тяжко
го травмування.
б) Користуйтеся засобами індивіду-
альної безпеки. Обов’язково носіть 
захисні окуляри. Застосування у 
відповідних умовах засобів захисту, 
таких як респіратори, нековзке за
хисне взуття  або засоби захисту 
слуху, знижує вірогідність травму
вання.
в) Уникайте потягування для роз-
минки під час роботи, в будь-який 
час зберігайте стійкість і рівновагу. 
Це буде гарантією безперервного 
й постійного керування інструмен
том, зокрема у непередбачуваних 
ситуаціях.
г) Одягайте відповідний одяг. Не но-
сіть просторий одяг або прикраси. 
Тримайте волосся та одяг подалі від 
рухомих частин інструменту. Про
сторий одяг, прикраси або довге 
волосся можуть бути затягнуті 
рухомими частинами інструменту.
ґ) За наявності засобів для приєд-
нання пристроїв відсмоктування або 
збирання пилу правильно приєднуй-
те та застосовуйте ці пристрої. За
стосування таких пристроїв змен
шує ризики, пов’язані з наявністю 
пилу.

д) Не допускайте зайвої самовпевне-
ності, яка виникає за частого засто-
сування інструментів. Самовпевне-
ність спричиняє недбале ставлення 
до виконання принципів безпеки й 
навіть ігнорування їх. Будьяка не
дбалість під час роботи з інстру
ментом може призвести до важко
го травмування за частки секунди. 

4) Застосування електричного 
інструменту та догляд за ним
а) Не користуйтеся електричним ін-
струментом, якщо вимикач не забез-
печує його увімкнення та вимкнення. 
Будьякий електричний інструмент 
з несправним вимикачем є небезпеч
ним і підлягає ремонту.
б) Перед зміною комплектуючих 
або пакуванням електричного ін-
струменту для зберігання або пере-
несення вимикач має бути у вимк-
неному положені та обов’язково 
від’єднайте вилку від джерела жив-
лення. Такі застережні заходи без
пеки зменшують ризик випадкового 
вмикання інструменту.
в) Зберігайте інструмент у недо-
ступному для дітей місці та не доз-
воляйте особам, не обізнаним із 
положеннями щодо безпеки експлу-
атації, працювати з ним. У руках не
обізнаного користувача електрич
ний інструмент дуже небезпечний.
г) Доглядайте за електричним ін-
струментом і комплектуючих до 
нього. В разі пошкодження елек-
тричний інструмент має бути відре-
монтовано перш ніж його застосо-
вувати. Численні нещасні випадки 
трапляються через недбалість у 
догляданні за електричним інстру
ментом.
ґ) По мірі зносу замінюйте робоче 
полотно. Не стертий абразив під
вищує якість та ефективність ро
боти.
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д) Застосовуйте електричний ін-
струмент, комплектуючі відповід-
но до оригіналу інструкції з техніки 
безпеки та експлуатації з урахуван-
ням умов і виду роботи. Застосу
вання електричного інструмента 
для робіт, до яких він не призначе
ний, може призвести до небезпеч
них ситуацій.
е) Тримайте рукоятки та поверхні 
захвату в чистоті, не допускаючи по-
яви на них олії або мастила. Слизькі 
рукоятки й поверхні захвату не за
безпечують безпечного керування 
ними в несподіваних ситуаціях.

5) Технічне обслуговування
а) Звертайтеся щодо обслугову-
вання та ремонту електричних ін-
струментів до фірмового сервісно-
го центру. Це забезпечує необхідний 
рівень безпечності електричного 
інструменту.

ЧАСТИНА 2. ОСОБЛИВІ 
ПРАВИЛА ТЕХНІКИ 
БЕЗПЕКИ ПРИ РОБОТІ ЗІ 
ШЛІФУВАЛЬНОЮ МАШИНОЮ

 Попередження з безпеки для 
шліфмашини

Тримайте електроінструмент за ізо-
льовані захватні поверхні під час 
виконання таких робіт, коли шліфу-
вальна поверхня може торкатися 
прихованої проводки або власно-
го шнура. Перерізання (пошкоджен-
ня) власного проводу, що перебу-
ває під напругою,  може призвести 
до того, що відкриті металеві деталі 
електроінструмента також опинять-
ся під напругою, що може призвести 
до ураження оператора електрич-
ним струмом.

ЧАСТИНА 3. ПОРАДИ З 
ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ПРИ 
РОБОТІ ЗІ  ШЛІФУВАЛЬНОЮ 
МАШИНОЮ
 – Закріплюйте заготовку лещата-

ми або струбцинами. Утримання за-
готовки руками не фіксує її надійно.
 – Завжди користуйтеся засобами 

індивідуального захисту.
 – Надійно утримуйте електроін-

струмент. Тримайте електроінстру-
мент за рукоятки та на безпчній від-
стані від рухомих частин. 
 – Не залишайте електроінструмент 

увімкненим, якщо не працюєте з ним.
 – Деякі матеріали можуть мати 

токсичні хімічні речовини. Вико-
ристовуйте засоби захисту дихаль-
них шляхів.

 Перед будь-якими маніпуляці-
ями з електроінструментом 
від'єднуйте його від мережі.

Слідкуйте за справністю 
електроінструмента. У разі 
відмови в роботі, при поя-
ві запаху, характерного для 
горілої ізоляції, сильного 
стуку, шуму, іскор необхід-
но негайно припинити робо-
ту і звернутися до сервісно-
го центру. 

Інструкція з техніки без-
пеки та експлуатації не 
може врахувати всі випадки, 
які можуть виникнути в ре-
альних умовах експлуатації 
шліф машини. Тому під час 
роботи з електроінструмен-
том необхідно керуватися 
здоровим глуздом, бути мак-
симально уважним та обе-
режним. 



OРИГІНАЛ ІНСТРУКЦІЇ

З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

УВАГА! Ознайомтеся з усіма попередженнями з безпеки, вка-
зівками, ілюстраціями й технічними характеристиками, наданими 
разом з цим електричним інструментом. Невиконання всіх наве-
дених нижче вказівок може призвести до ураження електричним 
струмом, пожежі та/або тяжкого тілесного пошкодження.
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3. КОМПЛЕКТАЦІЯ

1 Шліфувальна машина 1 шт.

2 Мішок для збору пилу 1 шт.

3 Шліфувальна стрічка 
(може бути встановлена)

1 шт.

4 Комплект запасних 
вугільних щіток

1 шт.

5 Оригінал інструкції 
з техніки безпеки та 
експлуатації 

1 шт.

6 Упаковка 1 шт.

4. ОПИС, ПРИЗНАЧЕННЯ 
ТА ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД 
ЕЛЕКТРОІНСТРУМЕНТА

Опис
Стрічкова шліфувальна машина не-
обхідна для сухого шліфування по-
верхонь при виконанні столярних, 
слюсарних і будівельних робіт у по-
бутових і виробничих умовах. 

Призначення
Електроінструмент призначений 
для шліфування дерев’яних, пласт-
масових, металевих поверхонь та 
поверхонь, покритих ґрунтовкою, 
видалення слідів корозії і старих ла-
кофарбових покриттів.

Функціональні можливості
 – обробка поверхонь виробів із де-

ревини, металу;
 – чорнове і чистове шліфування по-

верхонь;
 – видалення слідів корозії і старих 

лакофарбових покриттів;
 – збір продуктів обробки в пило-

збірник;
 – регулювання швидкості руху шлі-

фувальної стрічки;
 – зручна заміна і натяг шліфуваль-

ної стрічки.

2. УМОВНІ ПОЗНАЧКИ

Знак загальної застороги (ри-
зик для людей, пояснено до-
датковим знаком або текстом) 

Дивитись інструкцію з експлу-
атації/брошуру 

Одягнути засіб захисту органів 
слуху

Одягнути засіб захисту орга- 
нів зору

Одягнути маску

Ступінь захисту від впливу 
води та пилу

Клас захисту від ураження елек-
тричним струмом ІІ

Знак відповідності технічним 
регламентам (Україна)

Спеціальний знак, який засвід-
чує, що виріб відповідає ос-
новним вимогам директив ЄС 
і гармонізованим стандартам 
Європейського Союзу

Єдиний знак обігу продукції 
на ринку держав-членів Євра-
зійського економічного союзу

Особлива утилізація (щоб за-
побігти можливій шкоді до-
вкіллю, необхідно відокреми-
ти даний об'єкт від звичайних 
відходів та утилізувати його 
найбільш безпечним спосо-
бом)
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Зовнішній вигляд (Мал. 4)

Мал. 4

1 Передня рукоятка 7 Важіль натягу стрічки

2 Регулятор натяжного ролика 8 Натяжний ролик

3 Клавіша «Увімкнення/
Вимкнення» 9 Ведучий ролик

4 Задня рукоятка 10 Мішок для збору пилу

5 Мережевий кабель  
із силовою вилкою 11 Важіль фіксації  

передньої рукоятки

6 Кнопка-фіксатор клавіші 
«Увімкнення/Вимкнення» 12 Регулятор обертів

ТОВ «ДНІПРО М» постійно працює над удосконаленням своєї 
продукції й у зв’язку з цим залишає за собою право на внесення 
змін, як у зовнішній вигляд, конструкцію та оснащення електрич-
ного інструмента, так і в зміст цієї інструкції, без повідомлення 
споживачів. Усі можливі зміни будуть спрямовані тільки на по-
кращення та модернізацію електричного інструмента.
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5. ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Параметри Позначення BS-94S

Номінальна напруга/частота В (V)/Гц (Hz) 230/50

Номінальна потужність Вт (W) 800

Робоча потужність Вт (W) 870

Максимальна потужність Вт (W) 950

Швидкість протяжки стрічки м/хв (m/min) 120-260

Розмір шліфувальної стрічки мм (mm) 75х457

Ступінь захисту IP20

Клас захисту від ураження електричним 
струмом II

Робоча маса електроінструмента кг (kg) 2,9

LpA (Рівень звукового тиску) дБ(А) (dB (A) 85

KpA (Невизначеність вимірювання звукового 
тиску) дБ(А) (dB (A) 3

LwA (Рівень звукової потужності) дБ(А) (dB (A) 96

KwA (Невизначеність вимірювання звукової 
потужності) дБ(А) (dB (A) 3

ah (Середньоарифметична загальна 
величина вібрації) м/с2 (m/s2) 4,49 

K (Невизначеність ah) м/с2 (m/s2) 1,5

Параметри вказані для номінальної напруги 230 B/50 Гц. При 
інших значеннях напруги можливі інші параметри.

Вібрація та випромінювання шуму під час фактичного засто-
сування електричного інструмента можуть відрізнятися від за-
декларованих величин залежно від способів застосування елек-
троінструмента, особливо від того, який вид робочого матеріалу 
обробляють. 

Визначте засоби безпеки для захисту оператора, які ґрунту-
ються на розрахунку впливу в фактичних умовах застосування 
(беручи до уваги всі частини робочого циклу, такі як час, коли 
електроінструмент вимкнено і коли він обертається на холосто-
му ходу, додатково до часу запуску). 
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При оцінці рівня впливу 
шуму та вібрації необхід-
но також враховувати час, 
коли електроінструмент пе-
ребував у вимкненому стані 
або коли він увімкнений, але 
не виконує шліфування. Це 
може значно зменшити рі-
вень впливу шуму та вібра-
ції протягом усього періоду 
роботи з електроінструмен-
том. 

Одягнути засіб захисту 
органів слуху

Зазначений у цих вказівках рівень 
шуму та вібрації вимірювався за 
стандартною процедурою, визначе-
ною в ДСТУ EN 62841-2-4. Задекла-
ровані дані по шуму і вібрації мо-
жуть бути виміряні відповідно до 
стандартного методу випробування 
й можуть бути застосовані для по-
рівняння одного електроінструмен-
та з іншим, а також для попередньої 
оцінки впливу.

6. РОБОТА ЗІ 
ШЛІФУВАЛЬНОЮ 
МАШИНОЮ

Перед початком роботи
 – встановити шліфувальну стрічку і 

мішок для пилу;
 – вилка електричного інструмента 

має відповідати розетці. У жодному 
разі не вносьте ніяких змін у вилку. 
Не користуйтеся ніякими перехід-
ними вилками для уземлених елек-
тричних інструментів. Застосування 
немодифікованих вилок, що відпові-
дають розетці, знижує ризик уражен-
ня електричним струмом.
 – не допускайте недбалого пово-

дження зі шнуром живлення. У жод-

ному разі не застосовуйте шнур 
живлення для перенесення, підтягу-
вання або вимикання електричного 
інструмента. Не допускайте контак-
ту шнура з джерелами тепла, олі-
єю, гострими крайками або рухоми-
ми предметами. У разі пошкодження 
або перекручування шнура зростає 
небезпека ураження електричним 
струмом;
 – перед зміною комплектуючих або 

пакуванням електричного інструмен-
та для зберігання або перенесення 
вимикач має бути у вимкненому по-
ложені та обов'язково від'єднайте 
вилку від джерела живлення. Такі за
стережні заходи безпеки зменшу
ють ризик випадкового увімкнення 
електроінструмента;
 – провести зовнішній огляд (справ-

ність електропроводу і штепсельної 
вилки, цілісність корпусу);
 – перевірити наявність абразиву на 

шліфувальній стрічці;
 – при першому запуску треба 

30  секунд попрацювати на холосто-
му ходу.
При увімкненні відбувається ривок. 
Для безпечної роботи шліфмашину 
необхідно надійно утримувати двома 
руками. Перед будь-якими маніпуля-
ціями з електроінструментом від'єд-
найте його від мережі.

Встановлення/заміна шліфувальної 
стрічки та мішка для пилу (Мал. 4)
1. Потягнути за важіль натягу стріч-
ки (7).
2. Зняти стару і встановити нову 
шліфувальну стрічку на ролики (8, 9). 
При цьому стрілка на шліфуваль-
ній стрічці має відповідати напрямку 
обертання роликів.
3. Повернути важіль натягу стріч-
ки (7) в зворотному напрямку.
4. Перевірити, чи рухається стріч-
ка вправо/вліво відносно роли-
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ків. Якщо цього не відбувається, то 
стрічка встановлена правильно і до-
даткове налаштування не потрібне. 
Якщо стрічка йде вправо або вліво, 
слід за допомогою регулювального 
гвинта налаштувати положення пе-
реднього ролика (Мал. 1).
5. Слідкуйте за натягом стрічки. За-
боронено працювати з електроін-
струментом, якщо стрічка провисає.
6. Мішок для пилу встановіть у спе-
ціальний паз по всій довжині (Мал. 2).

Не використовуйте мішок 
для збору пилу при шліфу-
ванні металевих заготовок.

Увімкнення/вимкнення 
шліфувальної машини
Підключіть шліфмашину до мережі, 
натисніть кнопку увімкненя й утри-
муйте її. Кнопку увімкнення для зруч-
ності роботи зі шліфмашиною можна 
зафіксувати. 

Шліфування

Користування шліфма-
шинкою без засобів захисту 
органів зору заборонено.

Увімкніть шліфувальну машину, утри-
муючи її двома руками за ручки. До-
чекайтеся повного розгону шліфу-
вальної стрічки. 
Піднесіть її до поверхні заготовки і 
почніть просувати вперед. Продов-
жуйте шліфування, здійснюючи рухи 
шліфувальною машинкою паралель-
но до шліфувальної стрічки. Завжди 
працюйте в напрямку руху піщинок, 
щоб уникнути небажаних попереч-
них відміток від шліфування.
Під час шліфування застосовуйте мі-

німальний тиск. Вага самої шліфу-
вальної машини є достатньою для 
здійснення шліфування. Крім того, Ви 
зможете досягти більш якісного шлі-
фування, витративши при цьому мен-
ше енергії.
Для зручності можна зафіксувати 
кнопку увімкнення фіксатором. Для 
закінчення роботи відпустіть кнопку 
увімкнення або натисніть на неї ще 
раз, якщо вона була заблокована.
Шліфмашина не призначена для без-
перервної роботи, тому через кожні 
10 хвилин роботи необхідно робити 
перерву не менше 5-ти хвилин.  Під 
час роботи періодично перевіряйте 
стан шліфувальної стрічки. 
Електроінструмент розрахований на 
експлуатацію при температурі на-
вколишнього середовища від +5  °С 
до +35 °С.

Завжди вмикайте шліф-
машину до контакту з обро-
блюваною поверхнею і не 
вимикайте її, поки не при-
берете її з оброблюваного 
об’єкта.

Після закінчення роботи
 – відключіть шліфмашину від елек-

тромережі;
 – виконайте очищення шліфуваль-

ної машини та вентиляційних отво-
рів; 
 – видаліть пил з мішка.

Будьте обережні: опора 
шліфувальної машини силь-
но нагрівається. 

Вибір швидкості обертання стрічки
Ви можете вибирати швидкість обер-
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тання стрічки за допомогою регуля-
тора обертів (12) (Мал. 4) навіть під 
час роботи шліфувальної машини. 
Оптимальна швидкість обертання 
стрічки залежить від необхідної Вам 

заготовки. 
У таблиці 1 представлені деякі реко-
мендовані величини, які допоможуть 
Вам визначити оптимальну швид-
кість.

Таблиця 1

Швидкість/вид роботи М'яка деревина
Шліфування грубозернистим 
абразивом 60

Шліфування дрібним абразивом 240
Швидкість Висока (5-6)
Швидкість/вид роботи Тверда деревина
Шліфування грубозернистим 
абразивом 60

Шліфування дрібним абразивом 180
Швидкість Висока (5-6)
Швидкість/вид роботи Фанера
Шліфування грубозернистим 
абразивом 60

Шліфування дрібним абразивом 150
Швидкість Висока (5-6)
Швидкість/вид роботи Видалення фарби/лаку
Шліфування грубозернистим 
абразивом 60

Шліфування дрібним абразивом −
Швидкість Висока (5-6)
Швидкість/вид роботи Вирівнювання лаку
Шліфування грубозернистим 
абразивом 150

Шліфування дрібним абразивом 320
Швидкість Низька (1-2)
Швидкість/вид роботи Пластик
Шліфування грубозернистим 
абразивом 120

Шліфування дрібним абразивом 240
Швидкість Низька/середня (2-3)
Швидкість/вид роботи Кольорові метали

Шліфування грубозернистим 
абразивом 80

Шліфування дрібним абразивом 150
Швидкість Середня/висока (3-4)
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Поради та технічні прийоми
1. Ніколи не використовуйте одну й 
ту саму шліфувальну стрічку для шлі-
фування дерева і металу. 
2. Зношені або порвані шліфуваль-
ні стрічки можуть пошкодити обро-
блювану заготовку. Перед роботою 
переконайтеся в придатності шліфу-
вальної стрічки. 
3. За допомогою струбцин мож-
на закріпити шліфмашину до столу 
і використовувати її як стаціонарну 
(Мал. 3).
4. Надійно закріплюйте заготовку 
(лещатами, струбцинами).

7. ПРАВИЛА ДОГЛЯДУ ЗА 
ЕЛЕКТРОІНСТРУМЕНТОМ

Після кожного використання проти-
райте корпус електроінструмента 
м’якою тканиною. 
Слідкуйте, щоб у вентиляційних 
отворах не було бруду і пилу. За-
бороняється використовувати такі 
розчинники, як бензин, спирт, вод-
но-аміачний розчин тощо, оскільки 
вони можуть пошкодити пластмасові 
деталі електроінструмента. 
Слідкуйте, щоб волога не потрапила 
в отвори на корпусі електроінстру-
мента.
Рекомендовано використовувати 
тільки оригінальні комплектуючі тор-
гової марки “DNIPRO M”. Деталі, за-
міна яких не описується, замінюйте 
тільки в сервісному центрі DNIPRO M.
Заміну шнура живлення проводьте 
тільки в сервісному центрі DNIPRO M.

8. ЗБЕРІГАННЯ ТА 
ТРАНСПОРТУВАННЯ

Зберігати електроінструмент реко-
мендується в недоступному для ді-
тей сухому приміщенні, захистив-
ши його від впливу прямих сонячних 

променів, при температурі від -15 °С 
до +40 °С та відносній вологості по-
вітря не більше 80%.
Якщо електроінструмент зберігав-
ся при температурі нижчій за ту, при 
якій його планується використовува-
ти, необхідно впевнитися в тому, що 
на електроінструменті немає конден-
сату. У разі утворення конденсату на 
вузлах і деталях електроінструмен-
та його експлуатація або подаль-
ша підготовка до роботи забороне-
на до повного висихання конденсату. 
Якщо електроінструмент почати ви-
користовувати відразу ж після пере-
міщення його з холоду, він може вий-
ти з ладу.
Зберігайте електроінструмент, ори-
гінал інструкції з техніки безпеки та 
експлуатації та комплектуючі в ори-
гінальній упаковці. У цьому випадку 
вся необхідна інформація та деталі 
завжди будуть доступні.
Для транспортування шліфмаши-
ни використовуйте оригінальну або 
іншу упаковку, яка виключає пошко-
дження електроінструмента і його 
комплектуючих у процесі транспор-
тування.

9. УТИЛІЗАЦІЯ

Не викидайте електроінстру-
менти разом із побутовими 
відходами! 
Електроінструменти, які були 
виведені з експлуатації, під-
лягають окремому зберіган-
ню та утилізації відповідно до 
природоохоронного законо-
давства.
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10. ПОШУК ТА УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Несправність Можлива причина Усунення несправності

Нагрівання 
корпусу

Перевантаження 
електроінструмента

Зменшити навантаження на 
електроінструмент. Збільшити 
проміжок часу для охолодження 
електроінструмента

Погане охолодження Прочистити вентиляційні отвори. 
Переконатися, що під час роботи 
вентиляційні отвори не закриті

Невідповідність 
параметрів мережі

Переконатися, що 
електромережа має напругу 
230 В ±10% і частоту струму 
50 Гц. У разі невідповідності 
використовуйте стабілізатор 
напруги

Надлишкова 
вібрація при 
роботі

Надмірний тиск на 
електроінструмент

Зменшити тиск на 
електроінструмент

Неправильно 
встановлена або 
пошкоджена 
шліфувальна стрічка

Правильно встановити, 
перевірити цілісність

Зношені підшипники Звернутися до фірмового 
сервісного центру

Іскріння Щітки не притерлися Дати попрацювати 
електроінструменту на холостому 
ходу 5 хвилин

Пошкоджені щітки Звернутися до фірмового 
сервісного центру для заміни 
щіток 

Іскріння з 
утворенням 
кругового вогню

Критичне зношення 
щіток

Негайно припинити роботу. 
Звернутися до фірмового 
сервісного центру для заміни 
щіток 

Якщо є сумніви щодо можливості проведення обслуговування власними си-
лами, зверніться по допомогу до сервісного центру DNIPRO M. Всі заходи, 
пов'язані з обслуговуванням внутрішньої будови електроінструмента, реко-
мендується проводити в сервісному центрі DNIPRO M.
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11.  ФІРМОВІ СЕРВІСНІ ЦЕНТРИ

Бориспіль,  
вул. Київський Шлях, 127
Бровари,  
вул. Київська, 1Д
Вінниця,  
вул. Молодіжна, 32А
Вінниця,  
Хмельницьке шосе, 107
Віта-Поштова,  
18 + 200 км праворуч від автодороги 
Київ-Одеса в адмінмежах  
Віто-Поштової сільської ради
Дніпро,  
вул. Маршала Малиновського, 6
Дніпро,  
вул. Михайла Грушевського, 15А
Дніпро,  
просп. Слобожанський  
(Газети Правда), 12
Дніпро,  
просп. Слобожанський  
(Газети Правда), 70
Житомир,  
вул. Київська, 106
Запоріжжя,  
вул. Деповська, 126
Запоріжжя,  
просп. Соборний, 22
Івано-Франківськ,  
вул. Гаркуші, 29
Ірпінь,  
вул. Соборна, 2В
Кам’янське,  
просп. Тараса Шевченка, 18
Канів,  
вул. Енергетиків, 1  
(біля центрального ринку)
Київ,  
вул. Миропільська, 2,  
ринок Юність, Торговий Центр, 2 поверх
Київ,  
вул. Новокостянтинівська, 9А
Київ,  
вул. 135-а Садова, 3-4  
(ст. м. Славутич)
Київ,  
ринок Шпалерний,  
вул. Зодчих, 72А
Кривий Ріг,  
вул. Серафимовича, 93
Кривий Ріг,  
вул. Старовокзальна, 3
Кропивницький,  
вул. Вокзальна, 66А

Кропивницький,  
вул. Полтавська, 24
Луцьк,  
вул. Яровиця, 17
Львів,  
вул. Богдана Хмельницького, 223
Маріуполь,  
просп. Металургів, 94
Мелітополь,  
вул. Олександра Невського, 21
Миколаїв,  
просп. Центральний, 68
Одеса,  
вул. Фонтанська дорога, 2
Одеса,  
просп. Старокінний, 6
Полтава,  
вул. Шевченка, 54
Рівне,  
вул. Костромська, 49
Стрий,  
вул. Львівська, 105
Суми,  
вул. Харківська, 4
Тернопіль,  
вул. Гетьмана Мазепи, 26
Ужгород,  
вул. Фединця, 37
Ужгород,  
вул. Швабська, 61
Харків,  
просп. Московський, 276Е
Харків,  
пров. Расторгуєвський, 2
Херсон,  
вул. Олеся Гончара, 19
Чернівці,  
просп. Незалежності, 127
Чернігів,  
вул. Ринкова, 10 (Центральний ринок)

Перелік сервісних цен-
трів може бути змінений. 
Більш детальну інформа-
цію про контактні дані сер-
вісних центрів на території 
України Ви можете дізнатися 
за телефоном гарячої лінії 
0  800  200  500 (всі дзвінки 
в межах України безкоштов-
ні) або на офіційному сайті 
dnipro-m.ua.
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