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Уважаемый покупатель!

При покупке изделия:
 ` требуйте проверки его исправности путем пробного включения, а также комплектности согласно 

комплекту поставки.
 ` убедитесь, что гарантийный талон оформлен должным образом и содержит серийный номер из-

делия, дату продажи, штамп магазина и подпись продавца.

Перед первым включением изделия внимательно изучите настоящее руководство по эксплуатации 
и строго выполняйте содерж ащиеся в нем требования. Только так Вы сможете научиться правиль-
но обращаться с изделием и избежите ошибок и опасных ситуаций. Храните данное руководство  
в течение всего срока службы Вашего изделия.

Помните! Изделие является источником повышенной травматической опасности.

Назначение  
и область применения

Краскопульт электрический предназначен для 
нанесения красок, лаков соответствующей вяз-
кости на различные поверхности.
Внимательно изучите настоящее руководство 
по эксплуатации, в том числе Приложение «Об-
щие правила техники безопасности». Только так 
Вы сможете научиться правильно обращаться с 
изделием и избежите ошибок и опасных ситуа-
ций.
Изделие предназначено для использования в 
районах с умеренным климатом с характерной 
температурой от +5°С до +40°С, относительной 
влажностью воздуха не более 80%, отсутствием 
прямого воздействия атмосферных осадков и 
чрезмерной запыленности воздуха.
Изделие соответствует требованиям:

 ` ТР ТС 010/ 2011 «О безопасности машин  
и оборудования».

Настоящее руководство содержит самые полные 
сведения и требования, необходимые и доста-
точные для надежной, эффективной и безопас-
ной эксплуатации изделия.

В связи с продолжением работы по усовершен-
ствованию изделия, изготовитель оставляет за 
собой право вносить в его конструкцию незна-
чительные изменения, не отраженные в настоя-
щем руководстве и не влияющие на эффектив-
ную и безопасную работу изделия.

Выходная струя лакокрасочного материала 
(ЛКМ) – источник повышенной опасности. 
НЕ НАПРАВЛЯЙТЕ ее на части тела, других 
людей, животных, растения, электрические 
розетки и приборы.

Изделие предназначено для распыления 
горючих ЛКМ (кроме жидкостей с температу-
рой воспламенения менее 21°С). НЕ ИСПОЛЬ-
ЗУЙТЕ легковоспламеняющиеся жидкости и 
не работайте в помещениях с повышенной 
температурой, вблизи раскаленных предме-
тов и источников открытого огня. НЕ КУРИТЕ 
во время приготовления материала, заправки 
емкости и работы.
При работе ВСЕГДА используйте средства за-
щиты (очки, респиратор, перчатки, фартук).
Применение изделия в индустриальных 
и промышленных объемах, в условиях вы-
сокой интенсивности работ и сверхтяжелых 
нагрузок, снижает срок службы изделия.
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Инструкции  
по применению

Устройство

1 Регулятор расхода краски
2 Курок выключателя
3 Кнопка освобождения распылителя
4 Емкость для краски
5 Гайка сопла
6 Сопло распылительное
7 Направляющая распыления
8 Стакан для измерения вязкости

Система HVLP (большой объем, низкое давление) 
– наиболее современная, экономичная и экологич-
ная система нанесения ЛКМ методом распыления. 
В отличие от систем распыления высоким давлени-
ем, она обеспечивает распыление материала боль-
шим объемом, а не давлением,  воздуха (при более 
низком давлении). Это способствует:

 ` увеличению производительности;
 ` экономии материала благодаря более высокому 

проценту переноса ЛКМ на окрашиваемую  
поверхность;

 ` низким потерям на туманообразование  
и «отбой» краски от поверхности;

 ` возможности окраски поверхности любой  
конфигурации из любого материала;

 ` подсушиванию нанесенного материала  
опускающимся вдоль стены воздухом. 

Для создания потока большого объема воздуха  
в изделие встроен компрессор. Вырабатываемый 
им воздух нагнетается в бачок и выдавливает ЛКМ 
через сопло.

Подготовка к работе

Приготовьте распыляемый материал (краску, лак). 
Перед заправкой расходной емкости проверьте 
вязкость материала, для чего:

 ` тщательно перемешайте приготовленный 
материал;

 ` наберите полный стакан 8 материала;
 ` засеките время до обрыва струи (полного  

вытекания материала). Полученное время  
(в секундах) и есть вязкость материала;

 ` с помощью таблицы вязкости определите реко-
мендуемую вязкость применяемого материала.

При необходимости, разбавьте распыляемый мате-
риал (разбавитель – в соответствии с инструкцией по 
разведению данного материала):

 ` добавьте в материал разбавитель в соотношении 
10% от объема материала;

 ` тщательно размешайте раствор;

 ` проверьте вязкость еще раз.
При недостаточной вязкости повторите вышеуказан-
ные операции до соответствия данным таблицы.

Тщательно перемешивайте материалы перед 
использованием. Во избежание неудовлетво- 
рительного результата и возможности повре- 
ждения изделия НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ матери-
алы, содержащие посторонние включения,  
а также неразмешанные сгустки. 

Приготовьте окрашиваемую поверхность/предмет:

 ` очистите ее от пыли, грязи и иных веществ;
 ` тщательно укройте поверхности и предметы, не 

подлежащие окраске, защитным материалом 
(например, полиэтиленовой пленкой).

Обеспечьте достаточную вентиляцию рабочего ме-
ста. Пары распыляемых материалов могут быть 
опасны для органов дыхания и открытых частей тела.

Удалите из зоны работы все источники тепла  
и открытого огня.

Приготовьте и наденьте средства защиты (очки, 
респиратор, перчатки, фартук).

Примечание! Перечень рекомендуемых средств 
защиты Вы можете найти на стр.11.

Заправьте емкость 4 приго-
товленным материалом:

 ` отверните емкость;
 ` заполните его приготов-

ленным материалом;
 ` установите всасывающую 

трубку в зависимости от 
обрабатываемой поверх-
ности: при горизонталь-
ной поверхности поверни-
те трубку вперед (рис. а), 
при вертикальной – назад 
(рис. б);

 ` навинтите бачок обратно на изделие.

 

Убедитесь, что на изделии и комплекте принадлежностей отсутствуют повреждения, кото-
рые могли возникнуть при транспортировании. 

Таблица вязкости

Технические характеристики
Артикул КПЭ-350 КПЭ-500
Номинальное напряжение питания, В 220 220

Частота, Гц 50 50

Номинальная потребляемая мощность, Вт 350 500

Максимальная производительность, мл/мин 700 800

Максимальная вязкость расходного материала, DIN (сек) 60 100

Емкость бака, мл 800 800

Регулируемая форма факела есть есть

Уровень звукового давления Lpa (к=3), дБ – –

Уровень звуковой мощности Lwa (к=3), дБ – –

Уровень вибрации (к=1,5), м/с2 – –

Класс безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75 II II

Масса, кг 1.3 1.5

Срок службы, лет 5 5

Комплект поставки
Краскопульт 1 шт. 1 шт.

Стакан для измерения вязкости 1 шт. 1 шт.

Инструкции по безопасности 1 экз. 1 экз.

Руководство по эксплуатации 1 экз. 1 экз.

Распыляемый материал Рекомендуемая вязкость
Пластинчатые и латексные краски 24–28 сек

Лаки, олифа 20–25 сек

Масляные краски 18–22 сек

Эмалевая краска 18–22 сек

а

б
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Произведите пробную окраску на ненужной 
поверхности.

В зависимости от способа ведения (вверх-вниз 
или вправо-влево) поверните направляющую 7: 

 ` горизонтально – для формирования вертикаль-
ного факела при окраске вправо-влево (рис. в);

 ` вертикально – 
для формиро- 
вания горизон- 
тального факе- 
ла при окраске 
вверх-вниз (рис.г);

 ` под углом 45 
градусов – для 
формирования 
круглого факела 
при окраске 
углов, ребер  
и труднодоступ- 
ных поверхнос- 
тей (рис. д).

При пробной ок- 
раске определите  
необходимую скорость веде- 
ния распылителя для равно- 
мерной окраски и расход 
материала, во избежание, 
при большой скорости и не- 
достаточном расходе, 
неравномерного покрытия; 
а при низкой скорости и избыточном расходе – 
потеков материала. Регулировка расхода материа-
ла осуществляется вращением регулятора 1.

Порядок работы

Установите распылитель на расстоянии 25–30 см 
от окрашиваемой поверхности.

Включите изделие, нажав курок выключателя 2.

Примечание! Регулировка расхода материала 
зависит от степени нажатия на выключатель. Мак-
симальный расход определяется регулятором 1. 
Начните равномерно вести изделие вдоль окра-
шиваемой поверхности, держа распылитель стро- 
го перпендикулярно ей.

В процессе работы НЕ ОТКЛОНЯЙТЕ изде-
лие от перпендикулярного положения

По окончании работы выключите изделие, отпу-
стив курок выключателя 2. Отключите изделие 
от сети.

При перерывах в работе до 4-х часов промы-
вать изделие не надо (кроме случая, когда рас-
пылялся 2-компонентный лак – изделие следует 
промыть НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО).

ВСЕГДА промывайте изделие НЕПОСРЕД-
СТВЕННО ПОСЛЕ КАЖДОГО использования. 
Невыполнение этого требования может при-
вести к закупориванию магистралей и сопла. 
Для очистки изделия:
1) дайте стечь жидкости- 
обратно в емкость, для 
чего кратковременно 
отверните емкость 
или нажмите курок 
выключателя;
2) нажмите кнопку 3  и тянущим усилием в раз-
ные стороны разъедините части изделия;
3) снимите емкость 4 и слейте неиспользованный 
материал в подходящую емкость;
4) очистите предварительно емкость и всасыва-
ющую трубку от остатков материала с помощью 
кисточки или чистой сухой ветоши;
5) налейте в емкость воду или тот же раствори-
тель, которым Вы разводили используемый ма-
териал, установите емкость, соберите изделие 
обратно и включите в работу до полной очистки 
выходной струи от распыляемого материала;

Не направляйте изделие на окрашенную по-
верхность и на легкоповреждаемые матери-
алы. Обеспечьте свою безопасность при 
распылении чистого растворителя (может 
быть горючим, едким для открытых час-
тей тела или его пары небезопасны для 
дыхания).

6) выключите изделие и отключите его от сети;

7) снимите емкость 4 и всасывающую трубку  
с уплотнительной прокладкой;

8) разнимите части изделия и тщательно очис-
тите все наружные поверхности с помощью 
влажной ветоши;

9) открутите гайку 5, снимите детали 6 и 7 и тща-

тельно очистите их с помощью кисточки или про-
мойте растворителем. Дайте высохнуть;

Не чистите и не прочищайте никакие части из- 
делия (прокладки, сопла, мембраны и т.д.) 
с помощью металлических предметов. Все 
элементы устойчивы только к растворите-
лям в небольших количествах. НЕ ОЧИЩАЙТЕ 
указанные части ДЛИТЕЛЬНЫМ ПОГРУЖЕ-
НИЕМ в растворитель.

10) снимите заднюю крышку и выньте воздуш-
ные фильтры. Очистите их сжатым воздухом 
или промойте в воде. Дайте высохнуть перед 
установкой обратно.

Соберите изделие в обратном порядке.

Примечание! При установке сопла 6 обратно 
обеспечьте совпадение выступа в посадочном 
гнезде и ответного паза в корпусе.

Рекомендации  
по эксплуатации

Убедитесь, что напряжение Вашей сети соответ-
ствует номинальному напряжению изделия. 

Перед началом работы осмотрите и визуально 
проверьте изделие, кабель и сопло на отсутствие 
видимых механических повреждений.

Включайте изделие в сеть только тогда, когда Вы 
готовы к работе.

Перед первым использованием или после долгого 
перерыва включите изделие без заправки матери-
алом и дайте ему поработать 5–10 секунд. Если  
в это время Вы услышите посторонний шум, по-
чувствуете повышенную вибрацию или запах 
гари, выключите изделие, отсоедините кабель пи-
тания от сети и установите причину этого явления. 

Не включайте изделие, прежде чем будет найде-
на и устранена причина неисправности.

ВСЕГДА используйте средства защиты (стр. 11). 
Распыляемые материалы образуют облако вокруг 
оператора и могут вызвать поражения открытых 
частей тела и органов дыхания.

Во избежание повреждения изделия или обра-
батываемой заготовки, каждый раз перед вклю-
чением изделия в сеть проверяйте выключенное 
положение выключателя 2.

Для работы рекомендуем использовать соответ-
ствующие сменные сопла.

При хранении, разбавлении и нанесении использу-
емого материала строго следуйте рекомендациям 
производителя.

При работе с изделием придерживайтесь следую-
щих рекомендаций:

 ` старайтесь поддерживать постоянную ско-
рость ведения, не задерживайтесь долго на 
одном месте окрашиваемой поверхности;

 ` ведение изделия вдоль 
окрашиваемой поверхности 
осуществляйте непрерыв- 
ной зигзагообразной лини- 
ей в направлении, соответ- 
ствующем установленному 
факелу: горизонтально – при вертикальном 
факеле; вертикально – при горизонтальном;

 ` для равномерности покрытия делайте неболь- 
шой нахлест между соседними линиями;

 ` по возможности, не прерывайте и не начинай-
те работу с середины поверхности. Доводите 
начатую линию до конца;

 ` во избежание наплывов, делайте перерыв 
между повторным окрашиванием поверхно-
сти (особенно вертикальной), достаточный 
для высыхания предыдущего слоя.

Регулярно проверяйте состояние сетевого ка-
беля. Не допускайте повреждения изоляции, за-
грязнения, чрезмерных тянущих и изгибающих 
нагрузок.

Поврежденный кабель подлежит немедлен-
ной замене в сервисном центре.

Выключайте изделие из сети сразу же по оконча-
нии работы.

Выключайте изделие только выключателем 2. Не 
выключайте, просто отсоединяя кабель от сети 
(вынимая вилку из розетки).

в г

д е
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После каждого использования ОБЯЗАТЕЛЬНО 
очищайте изделие в соответствии с Порядком 
работы.

Периодически очищайте от грязи и пыли корпус 
изделия и кабель, вентиляционные отверстия.

Все работы по техническому обслуживанию долж-
ны проводиться при отключенном от сети кабеле.

Изделие не требует другого специального обслу-
живания.

Все ремонтные работы должны проводиться 
только специалистами сервисных центров.

Следите за исправным состоянием изделия. 
В случае появления подозрительных запахов, 
дыма, огня, искр следует выключить аппарат, 
отключить его от сети и обратиться в специ-
ализированный сервисный центр.

Если Вам что-то показалось ненормальным  
в работе изделия, немедленно прекратите его 
эксплуатацию.

В силу технической сложности изделия, критерии 
предельных состояний не могут быть определены 
пользователем самостоятельно. В случае явной 
или предполагаемой неисправности обратитесь 
к разделу «Возможные неисправности и методы 
их устранения». Если неисправности в перечне не 
оказалось или Вы не смогли устранить ее, обра-
титесь в специализированный сервисный центр. 
Заключение о предельном состоянии изделия или 
его частей сервисный центр выдает в форме со-
ответствующего Акта.

Инструкции  
по безопасности

Выходная струя ЛКМ – потенциально опасна.  
Во избежание несчастных случаев:

 ` не направляйте струю на людей, животных 
или на собственное тело;

 ` не направляйте струю на электрические 
розетки, кабели, любые электрические  
и электронные приборы;

 ` не подставляйте руки под сопло с целью  
проверки наличия или давления струи;

 ` не используйте поврежденные сопла,  
допускающие утечку материала;

 ` не производите никаких работ по обслужива-
нию изделия или замене вышедших из строя 
частей, не отключив его от сети.

Данное изделие предназначено для работы 
только с вышеуказанными материалами.

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ изделие для распыления 
других жидкостей (моющих средств, техниче-
ских жидкостей, легковоспламеняющихся со-
ставов, агрессивных растворов и др.), в том 
числе горючих с температурой воспламенения 
менее 21°С, а также жидкостей, свойства кото-
рых Вам неизвестны.

НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ легковоспламеняющиеся ма- 
териалы незакрытыми после использования 
(разведения, заправки, по окончании работы) – 
это может привести к самовоспламенению.

НЕ РАБОТАЙТЕ в помещениях с повышенной 
температурой, вблизи раскаленных предметов 
и источников открытого огня.

НЕ КУРИТЕ во время приготовления материа-
ла, заправки емкости и работы.

ВСЕГДА используйте средства защиты (стр.11). 
Распыляемые материалы образуют облако во-
круг оператора и могут вызвать поражения от-
крытых частей тела и органов дыхания.

Обеспечьте свою безопасность при распылении 
чистого растворителя (может быть горючим, 
едким для открытых частей тела или его пары 
опасны для дыхания).

Условия  
транспортирования, 
хранения  
и утилизации
Хранить в чистом виде в сухом проветриваемом 
помещении вдали от источников тепла. Не до-
пускать попадания влаги, воздействия прямых 
солнечных лучей.

Транспортировать в упаковке производителя.

Отслужившее срок службы изделие, дополни-
тельные принад лежности и упаковку следует 
экологически чисто утилизировать.

Гарантийные  
обязательства

Мы постоянно заботимся об улучшении качества 
обслуживания наших потребителей, поэтому, 
если у Вас возникли нарекания на качество и сро-
ки проведения гарантийного ремонта, пожалуй-
ста, сообщите об этом в службу поддержки ЗУБР 
по электронной почте на адрес: zubr@zubr.ru.
Данная гарантия не ограничивает право поку-
пателя на претензии, вытекающие из договора 
купли-продажи, а также не ограничивает закон-
ные права потребителей. 
Мы предоставляем гарантию на инструменты 
ЗУБР на следующих условиях:
1) Гарантия предоставляется в соответствии с 
нижеперечисленными условиями путем бес-
платного устранения неисправностей инстру-
мента в течение установленного гарантийного 
срока, которые доказано обусловлены дефекта-
ми материала или изготовления. 
2) Гарантийный срок начинается со дня покупки 
инструмента первым владельцем. 
3) Срок и условия гарантии зависят от серии  и 
артикула инструмента, просим Вас внимательно 
ознакомиться с условиями гарантии на момент 
покупки.

Базовая гарантия

Гарантийный срок составляет 36 месяцев со 
дня продажи.
На серию МАСТЕР (основной цвет корпуса 
серый / красный) устанавливается базовая га-
рантия сроком 3 года, при условии только быто-
вого применения. В случае профессионального 
использования инструмента серии МАСТЕР 
базовая гарантия устанавливается 1 год с даты 
продажи.
На серию ПРОФЕССИОНАЛ (основной цвет 
корпуса синий) устанавливается базовая га-
рантия сроком 3 года. Для серии ПРОФЕССИ-
ОНАЛ разрешается эксплуатация в професси-
ональных целях, за исключением сверхвысоких 
нагрузок или тяжелых внешних условий экс-
плуатации, превышающих нормы, указанные в 
«Инструкции по эксплуатации». 
 

Расширенная гарантия

На серию МАСТЕР устанавливается расширен-
ная гарантия сроком на 5 лет. Расширенная гаран-
тия предоставляется только при условии бытово-
го применения и регистрации на сайте zubr.ru
На серию ПРОФЕССИОНАЛ устанавливает-
ся расширенная гарантия 5 лет при условии 
регистрации на сайте zubr.ru. Для серии ПРО-
ФЕССИОНАЛ разрешается эксплуатация в про-
фессиональных целях, за исключением сверх-
высоких нагрузок или тяжелых внешних условий 
эксплуатации, превышающих нормы указанные 
в «Инструкции по эксплуатации». 
Расширенная гарантия предоставляется толь-
ко при условии, если владелец зарегистрирует 
инструмент в течение 4 недель с момента по-
купки на сайте  производителя по адресу zubr.ru 
в разделе «Сервис». Регистрация расширенной 
гарантии возможна только после подтвержде-
ния покупателем согласия на обработку персо-
нальных данных, запрашиваемых в процессе 
регистрации.  Сроки гарантии на конкретную 
модель инструмента можно проверить на сайте 
производителя по адресу zubr.ru. 
4) Гарантия не распространяется на: 

а) Детали, подверженные рабочему и другим 
видам естественного износа, а также на не-
исправности инструмента, вызванные этими 
видами износа. А также на инструмент, име-
ющий полную выработку ресурса, сильное 
внешнее или внутреннее загрязнение.

б) Неисправности инструмента, вызванные не-
соблюдением Инструкции по эксплуатации 
или произошедшие вследствие использова-
ния инструмента не по назначению, во вре-
мя использования в условиях окружающей 
среды, выходящих за пределы указанных в 
Инструкции по эксплуатации, ненадлежащих 
производственных условиях, вследствие пе-
регрузок или недостаточного, ненадлежаще-
го технического обслуживания или ухода. К 
безусловным признакам перегрузки изделия 
относятся, помимо прочих: появление цветов 
побежалости, одновременный выход из строя 
ротора и статора, деформация или оплавле-
ние деталей и узлов изделия, потемнение или 
обугливание проводов электродвигателя под 
действием высокой температуры

в) При использовании изделия в условиях вы-
сокой интенсивности работ и сверхтяжелых 
нагрузок 

г) На профилактическое и техническое обслу-
живание инструмента, например: смазку, 
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промывку 

д) Неисправности инструмента вследствие ис-
пользования принадлежностей, сопутствующих 
и запасных частей, которые не являются ориги-
нальными принадлежностями/частями ЗУБР 

е) На механические повреждения (трещины, 
сколы и т.д.) и повреждения, вызванные воз-
действием агрессивных сред, высокой влаж-
ности и высоких температур, попаданием 
инородных предметов в вентиляционные от-
верстия инструмента, а также повреждения, 
наступившие вследствие неправильного 
хранения и коррозии металлических частей

ж) Принадлежности, быстроизнашивающиеся 
части и расходные материалы, вышедшие 
из строя вследствие нормального износа, 
такие как: приводные ремни, аккумулятор-
ные блоки, стволы, направляющие ролики, 
защитные кожухи, цанги, патроны, подошвы, 
пильные цепи, пильные шины, звездочки, 
шины, угольные щетки, ножи, пилки, абрази-
вы, сверла, буры, леска для триммера и т.п. 

з) Инструмент, в конструкцию которого были 
внесены изменения или дополнения 

и) Незначительное отклонение от заявленных 
свойств инструмента, не влияющее на его 
ценность и возможность использования по 
назначению 

к) На инструмент, вскрывавшийся или ремон-
тировавшийся в течение гарантийного сро-
ка вне авторизованных сервисных центров. 

Полный актуальный список авторизованных 
сервисных центров смотри на сайте zubr.ru.

5) Устранение неисправностей, признанных 
нами как гарантийный случай, осуществляется 
на выбор компании ЗУБР посредством ремон-
та или замены неисправного инструмента на 
новый (возможно и на модель следующего по-
коления). Замененные инструменты и детали 
переходят в собственность компании. 
6) Гарантийные претензии принимаются в тече-
ние гарантийного срока. Для этого предъявите 
или отправьте неисправный инструмент в ука-
занный в документации (актуальный список 
сервисных центров смотрите на сайте zubr.ru) 
сервисный центр, приложив заполненный гаран-
тийный талон, подтверждающий дату покупки то-
вара и его наименование. Инструмент, передан-
ный дилеру или в сервисный центр в частично 
или полностью разобранном виде, под действие 
гарантии не подпадает. Все риски по передаче и 
пересылке инструмента дилеру или в сервисный 
центр несет владелец инструмента. 
7) Другие претензии, кроме упомянутого права на 
бесплатное устранение недостатков инструмен-
та, под действие нашей гарантии не подпадают. 
8) После гарантийного ремонта на условиях 
расширенной гарантии, срок расширенной га-
рантии инструмента не продлевается и не воз-
обновляется.
9) Для всех электроинструментов обязательно 
регулярное техническое обслуживание. Пери-
одичность ТО равна сроку службы комплекта 
угольных щеток.
10) Срок службы изделия составляет 5 лет.

Средство защиты Изображение Артикул Наименование Примечание

Респиратор

ЗУБР
11127-Н2

Респиратор  
с 1-м сменным 
фильтром

Фильтр А1  
(от органических  
газов и паров)

ЗУБР
11129-Н3

Респиратор  
с 2-мя сменными 
фильтрами

Фильтр А1  
(от органических  
газов и паров)

ЗУБР
11162

Респиратор 
противоаэрозоль-
ный конический  
с клапаном

Класс защиты FFP2 
(защита от мелкоди-
сперсных аэрозолей)

Очки

ЗУБР
110235

Очки защитные 
закрытого типа

Ацетатная химостойкая 
линза. Классы защиты 
3, 4, 5  
(см. на изделии)

ЗУБР
110237

Поликарбонатная 
линза. Классы защиты 
3, 4, 5  
(см. на изделии)

ЗУБР
110242

ПВХ линза. Классы 
защиты 3, 4, 5  
(см. на изделии)

ЗУБР
110244

Поликарбонатная лин-
за. Класс защиты  
3, 4, 5 (см. на изделии)

Перчатки

ЗУБР
11250-хх

Перчатки  
латексные Защита от моющих 

средств, спиртосо-
держащих жидкостей, 
масел и жировЗУБР

11260-хх

Перчатки рабочие 
с латексным  
покрытием

Перечень рекомендуемых средств защиты
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ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ
Неисправность Возможная причина Действия по устранению

Изделие не включается

Нет напряжения в сети Проверьте напряжение сети

Полный износ щеток Обратитесь в сервисный центр  
для замены

Неисправен выключатель Обратитесь в сервисный центр  
для ремонта или замены

Неисправен двигатель Обратитесь в сервисный центр  
для ремонта или замены

Изделие не обеспечивает 
достаточную  
производительность  
(расход материала)

Низкое напряжение сети Проверьте напряжение  
в сети

Повышенная вязкость материала Разбавьте материал  
(см. Подготовка к работе)

Засорение магистрали  
или сопла

Очистите магистраль или сопло  
(см. Порядок работы)

Износ щеток Обратитесь в сервисный центр  
для замены

Изделие остановилось  
при работе

Пропало напряжение сети Проверьте напряжение в сети

Полный износ щеток Обратитесь в сервисный центр  
для замены

Обрыв обмотки двигателя Обратитесь в сервисный центр  
для ремонта или замены

Результат распыления  
неудовлетворительный

Повышенная вязкость  
материала, сгустки,  
посторонние включения

Разбавьте материал  
(см. Подготовка к работе).  
Тщательно перемешайте

Недостаточный/избыточный  
расход материала

Отрегулируйте расход  
(см. Подготовка к работе)

Повышенная/недостаточная скорость 
ведения изделия

Определите оптимальную скорость  
(см. Подготовка к работе)

Засорение магистрали  
или сопла

Очистите магистраль или сопло  
(см. Порядок работы)

Недостаточная производительность 
См. «Изделие не обеспечивает  
достаточную производительность  
(расход материала)»

Негерметичность:

 ` недокручена емкость;
 ` повреждение прокладки;
 ` трещина в сопле, всасывающем  

патрубке, емкости

Устраните негерметичность,  
замените поврежденную деталь

Kұрметті сатып алушы!

Құралды сатып алғанда:
 ` сынамалық қосу арқылы оның іске жарамдылығын талап етіңіз, сонымен қатар 2 бөлімде 

көрсетілгендей жиынтықтың толық екендігіне көз жеткізіңіз;
 ` кепілдік талоны дұрыс рәсімделгендігіне және сату уақыты, дүкен мөрі және сатушы қолының 

барына көз жеткізіңіз.
Алғаш рет құралды қосар алдында осы пайдалану жөніндегі нұсқауды мұқият оқыңыз және аталған 
талаптарды бұлжытпай орындаңыз.
Сіздің аспабыңыз қызмет көрсеткенге дейін осы паспортты сақтаңыз.
Есте сақтаңыз! Электр құралы жарақаттану қауіптілігі орасан зор көз болып табылады. 

Тағайындалуы және 
қолдану аймағы

Электр бояу бүріккіш бояуды, лакты және басқа 
да жабысқақтығы сәйкес келетін, ерітілетін ма-
териалдарды кез келген беттерді бояуға арна-
лады. 
Бұл пайдалану жөніндегі нұсқауды және қо-
сымшаны мұқият оқыңыз, соның ішінде «Жа- 
лпы техникалық қауіпсіздік ережелеріне» Қосым-
шаға назар аударыңыз. Осылайша Сіз құралды 
дұрыс пайдаланасыз да, және қауіп-қатердің ал-
дын аласыз.
Құралды тұрмыста аз уақыт ішінде орташа 
қарқындылық үдерісінің шамасы +5°С -тан +40°С 
температура мен ауаның 80% ылғалдылығына 
қатысты қоңыржай климат төнірегінде, тікелей 
атмосфера шөгінділерінің болмауынан және 
шамадан тыс ауаның шаңдануынан сақтап, 
пайдалануға арналады.
Құрал талаптарға сәйкес келеді:

 ` КО ТР 010/2011 «Машиналар және 
жабдықтардың қауіпсіздігі туралы»

Бұл нұсқау ең қажетті ақпараттар мен талаптар-
ды, құралды тиімді және қауіпсіз пайдалану тура-
лы мағлұматтарды қамтиды.

Құралдың құрылмасын жетілдіруіне тиісті жұмыс-
тарға орай, өндіруші, яғни бұл нұсқауда құралға 
шамалы өзгерістердің көрсетілмеуі мен құралдың 
тиімді және қауіпсіз жұмыс істеуіне байланысты 
өзгерістерді енгізуге құқылы.

Жоғарғы қысымдағы лак бояғыш матери- 
алының (ЛБМ) шығу ағысы - өте қауіпті. 
Оны дене бөлшектеріне, басқа адам-
дарға, жануарларға, өсімдіктерге, электр 
розеткасына және жабдықтарға БАҒЫТ- 
ТАМАҢЫЗ.

Құрал сұйықтықтарды, соның ішінде жа-
нармайды (тек қана жану температура-
сынан 21°С кем емес сұйықтардан басқа) 
бүркуге арналады. Тез жанатын сұйықтарды 
ҚОЛДАНБАҢЫЗ және жоғарғы температу-
расы бар жайларда, қызған заттар мен өрт 
көзі бар орындарда ЖҰМЫС ІСТЕМЕҢІЗ. Ма-
териалды дайындағанда, құю кезінде және 
жұмыс кезінде ТЕМЕКІ ШЕКПЕҢІЗ.
Сақтау құралдарын ӘРҚАШАН (көзілдірікті, 
респираторды, қолғапты, алжапқышты) дай-
ындаңыз және киіңіз. 
Құралды индустриалды және өнеркәсіптік 
ауқымда жоғарғы қарқындылық жұмыс-
тарында және аса ауыр жүктемелерде қолдану 
құралды қызмет ету мерзімін кемітеді.
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Тасымалдау кезінде құралдың және бұйымдар жиынтығының зақымданбағандығына көз 
жеткізіңіз.

Жабысқақтық кесте
Бүркитін  материал Ұсынылатын жабысқақтық
Пластинка тәрізді және ақсөл бояулары 24–28 сек

Лактар, кендір майы 20–25 сек

Майлы бояулар 18–22 сек

Эмальді бояу 18–22 сек

Устройство

1 Бояу шығынын реттеуіші
2 Ажыратқыш шүріппе
3 Корпус тұрақтандырғышы
4 Бояуға арналған ыдыс
5 Канал гайкасы
6 Бүркитін канал
7 Енкейетін канал
8 Жабысқақтықты өлшейтін стакан

HVLP жүйе (үлкен көлем, төменгі қысым) –ең 
жетілдірілген, үнемді және эколо-гиялық жүйесі 
бар ЛБМ бүркитін әдіспен бояйды. Жоғарғы 
қысымды бүріккіштен ерекшелінетін жүйесі ол 
материалдың үлкен көлемін бүркиді, қысым 
қатыспайды, ауа (төменгі қысымда) қатысады. 
Бұл мүмкіндік туғызады:

 ` нәтижелілікті арттырады;

 ` ЛБМ едәуір процентіне сәйкес боялған бетті 
бояғанда үнемдейді;

 ` тұман болуынан аз шығындар және беттен 
бояудың «тоқтауы» болып табылады;

 ` кез келген материалдан жасалған бетті бояу 
мүмкіндігі болып табылады;

 ` қабырғаға ауаның көмегімен боялған  
материалды құрғату. 

Ауа көлемінің ағымын қолдану үшін құралда 
компрессор орнатылған. Оған жиналған ауа 
багте жиналады және ЛБМ канал арқылы 
сығымдайды.

Жұмысқа дайындалыңыз

Бүркитін материалды (бояуды, лакты) 
дайындаңыз. Жұмсалатын ыдысты толтырмас 
бұрын, материалдың жабысқақтығын тексеру 
үшін:

 ` дайындалатын материалды араластырыңыз;
 ` 8 материалдың толық стаканын алыңыз;
 ` ағыс аяқталу (материалдың толық аққанына 

дейін) уақытын белгіліңіз. Көрсетілген 
уақыт (секунд бойынша) материалдың 
жабысқақтығы болып табылады;

 ` қолданылатын материалдың ұсынылатын жа-
бысқақтығын жабысқақтық кесте көмегі арқылы 
анықтаңыз.

Қажет болса, бүркитін материалды (бүріккіш – осы ма-
териалды араластыруға тиісті нұсқау бойынша орын-
далады) араластырыңыз:

 ` араластырылатын материалдың көлемінен 10% 
араластырғышты (сәйкес келетін ауданға тиісті; 4 
ыдыстың көлемі бойынша) ыдысқа қосыңыз;

 ` қоспаны мұқият араластырыңыз;
 ` тағы да жабысқақтықты тексеріңіз.  

Жеткіліксіз жабысқақтықта  кестеде көрсетілген 
ақпаратқа сәйкес әрекет етіңіз.

Қолданбас бұрын материалды жақсы арал-
астырыңыз. Қанағаттанарлық емес нәтиженің 
және құралды зақымдануының алдын алу 
үшін басқа да қоспалары бар, ұйыған мате-
риалдарды ҚОЛДАНБАҢЫЗ. 

Боялатын бетті/затты дайындаңыз:

 ` оны шаңтозаңнан, ластан, басқа да заттардан 
тазартыңыз;

 ` боялмайтын бетті және заттарды сақтау матери-
алдарымен (мысалы, полиэтиленді пленкасы-
мен) жабыңыз. 

Жұмыс орнын жеткілікті желдетіңіз. Бүркитін 
материалдардың буы тыныс жолдарына және 
дененің ашық бөлшектеріне өте қауіпті.

Жұмыс орнынан барлық жылу көздерін және ашық 
отты алшақ қойыңыз. 

Сақтау құралдарын (көзілдірікті, респираторды, 
қолғапты, алжапқышты) дайындаңыз және киіңіз. 

ЕСКЕРТУ! Сіз сақтау құралдарының тізімін мына 
бетте табасыз 31.
4 ыдысты дайындалатын 
материалмен толтырыңыз:

 ` ыдысты бұрап алыңыз;
 ` оны дайындалған 

матери- 
алмен толтырыңыз;

 ` сору құбырын өнделетін 
бетке сәйкес орнатыңыз: 
горизонталь бетте құбыр- 
ды алға бұрыңыз (а 
сурет), 
вертикаль күйде – артқа 
(б сурет) бұрыңыз;

 ` құралға бакті қайта 
бұрыңыз.

Сынақ бояуды керек емес бетте бояңыз.
Бояуға тиісті (жоғарытөмен немесе оңғасолға) 7 
ауытқитын каналын орнатыңыз:

а

б

Техникалық сипаттамасы
Артикул КПЭ-350 КПЭ-500
Атаулы тоқ көз кернеуі, В 220 220

Жиілік, Гц 50 50

Атаулы тұтыну қуат, Вт 350 500

Максималды нәтижелілік, мл/мин 700 800

Максималды жұмсалатын материалдың жабысқақтығы, 
DIN (сек) 60 100

Бак сыйымдылығы, мл 800 800

Шырақтың реттелетін түп нұсқасы бар бар

Дыбыс қысымының деңгейі Lpa (к=3), дБ – –

Дыбыс қуатының деңгейі Lwa (к=3), дБ – –

Діріл деңгейі (к=1,5), м/с2 – –

Класс қауіпсіздік бойынша МСТ 12.2.007.0-75 II II

Салмағы, кг 1.3 1.5

Қызмет көрсету мерзімі, жыл 5 5

Тапсырыс жиынтығына кіреді:
Бояу бүріккіш 1 дана 1 дана

Жабысқақты өлшейтін стакан 1 дана 1 дана

Қауіпсіздік жөніндегі нұсқаулық 1 нұсқа 1 нұсқа

Пайдалану жөніндегі нұсқау 1 нұсқа 1 нұсқа
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 ` горизонтальды – 
вертикальды 
шырақты жасау 
үшін оңғасолға 
бояйды (в сурет);

 ` вертикальды – 
горизонтальды 
шырақты жасау 
үшін жоғарытө 
-мен бояйды  
(г сурет);

 ` 45 градусқа  
дөңгелек шы-  
рақты жасау  
үшін бұрышта-  
рды, бүйірлерді  
және қол жет- 
пейтін жерлерді бояғанда (д сурет) қажет.

Сынақ бояу кезінде қажетті бү- 
ріккіштің жыл-дамдығын және 
материалдың шығынын анық- 
тау кезінде жоғары жылдамдық 
пен біркелкі емес боялудың- 
алдын алады, ал кіші жылдам- 
дықта және шамадан тыс бо- 
яғанда материал ағады. 
Материалдың шығынын реттеуүшін 1 реттеуішті 
қолданыңыз.

Жұмыс реті

Бүріккішті боялатын беттен 25–30 см қашықтықта 
ұстаңыз.

Құралды 2 ажыратқышты қосу арқылы қосыңыз.

ЕСКЕРТУ! Шығын материалды реттеу ажыра-
тқышты басуға байланысты және 1 реттеуішті 
басу қажет. 

Құралды боялатын бет бойымен біркелкі бояң-
ыз, оған бүріккішті перпендикуляр ұстаңыз.

Жұмыс барысында құралды вертикаль және 
перпендикуляр күйде  ҚИСАЙТПАҢЫЗ.

Жұмыс аяқталған соң құралды 2 ажыратқыштың 
пернесін басу арқылы өшіріледі. Құралды желі-
ден өшіріңіз.

4 сағаттық үзілісте құралды жуу қажет емес (тек 
қана, 2-компонетті лак бүікпесе, онда оны Жыл-
дам жуу керек).

Әрқашан Қолданған сайын құралды жуың-
ыз. Бұл талапты орындамау магистральдің 
және каналдың бітелуіне, сонымен қатар 
штоктың сыналануына әкеледі. 
Құралды тазарту үшін:
1) сұйықтық ыдысқа қайта ағуы үшін ыдысты 
бұраңыз және ажыратқыштың шүріппесін бұраңыз;
2) 3 пернені басыңыз 
және артқы бөлшекті ал- 
дыңғысынан бұрау арқы- 
лы құралдың бөлшектерін 
ажыратыңыз;
3) 4 ыдысты шешіңіз ыңға- 
йлы ыдысқа қолдан-баған материалды құйыңыз;
4) алдын ала ыдысты тазартыңыз және сору 
құбырын қалдық материалдан бояу жаққыш не-
месе құрғақ матамен тазартыңыз;
5) ыдысқа су немесе Сіз қолданған материалды 
еріткен еріткішті пайдаланыңыз, құралды қайта 
жинаңыз және бүркитін құралдан толық шығу 
ағымын тазартыңыз;

Құралды боялатын бетке және тез зақым-
далатын материалдарға бағыттамаңыз. Өзің- 
іздің қауіпсіздігіңізді таза еріткішті бүріккен-
де (жанармай, дененің ашық беттерін күй-
діретін немесе тыныс алу жолдарына қауіпті 
булардан) сақтаңыз.

6) Құралды өшіріңіз және оны желіден өшіріңіз.;

7) 4 ыдысты және тығыз аралық қабаты бар 
сору құбырын шешіңіз;

8) құрал бөлшектерін ажыратыңыз және барлық 
сыртқы бөлшектерін құрғақ матамен сүртіңіз;

9) 5 гайканы босатыңыз, 6 және 7 каналдарды 
шешіңіз және оны бояу жаққыш пен еріткішпен 
жуыңыз. Кептіріңіз.

Құрал бөлшектерін металл заттармен (ара-
лық қабатты, каналдарды, мембрананы) та- 
зартпаңыз. Көп емес мөлшердегі ерітін-
ділермен барлық элементтерді тазартуға 
болады. Аталған бөлшектерді ҰЗАҚ УАҚЫТ 
ерітіндімен ТАЗАРТПАҢЫЗ.

10) артқы қақпақты шешіңіз және ауа сүзгіш-
терін босатыңыз. Оларды сығымдалған ауамен 
тазартыңыз немесе суда жуыңыз. Қайта орнат-
пас бұрын кептіріңіз.

Құралды кері ретте жинаңыз.

ЕСКЕРТУ! 6 каналды орнатқанда 
орнатылатын ұяға шошағын келтіріңіз  
және каналдың саңылауына келтіріңіз.

Қолдануға  
арналған ұсыныстар

Сіздің желіңіздегі кернеу электр құралдың атаулы 
кернеуіне сәйкес екендігіне көз жеткізіңіз. 

Жұмыс бастамас бұрын құралды, сым желіні және 
каналды механикалық ақаулардың жоқтығына 
тексеріңіз. 

Жұмысқа дайын болғанда құралды желіге 
қосыңыз.

Құралды алғаш қолданғанда еш жүктемесіз 
оны қосыңыз және 5–10 секунд аралығында 
іске қосылсын. Егер осы кезде Сіз бөтен шуды 
естісеңіз, шамадан тыс дірілді сезсеңіз не-
месе жану иісі пайда болса, онда құралды 
өшіріңіз, сымжеліні желіден ажыратыңыз және 
зақымдану себебін анықтаңыз. Зақымдану себебі 
анықталмайынша және жойылмайынша құралды 
іске қоспаңыз.

ӘРҚАШАН сақтау құралдарын аталған бетте 
31 қолданыңыз. Бүріккен материалдар опера-
тор маңында түтін жасайды және бұл - ашық 
дене бөлшектерін және тыныс алу жолдарын 
зақымдайды.

Құралдың және даяр заттың зақымдалуын алдын 

алу үшін 2 ажыратқыштың қосылуын тексеріңіз.

Сәйкес келетін ауыспалы каналдарды 
қолданыңыз.

Қолданылатын материалдарды сақтау, арала-
стыру және бояу кезінде өндірушінің кеңесін 
орындаңыз.

Құралмен жұмыс істегенде келесі кеңестерді 
орындаңыз :

 ` бояу кезінде қалыпты жылдамдықты қолдан- 
ыңыз, боялатын бетте бір орында қалмаңыз;

 ` орнатылған шыраққа тиісті бояу кезінде 
ирекирек жолақтар бойымен үзіліссіз 
құралды қолданыңыз, орнатылған шыраққа 
тиісті: горизонтальды – вертикальды 
шырақ бойынша; вертикальды – горизон-
тальды бойынша;

 ` біркелкі бояу үшін көрші жолақтарды  
бірбіріне жақын бояңыз; 

 ` жағдай болса, жұмысты үзбеңіз және ор-
тасынан бастаңыз. Басталған жолақты ая-
ғына дейін бояңыз;

 ` қаспақтардың алдын алу үшін қайталанған 
боялған бетте үзіліс (әсіресе, вертикальды) 
жасаңыз, алдыңғы қабат кебуі қажет.

Әрқашан сым желіні тексеріңіз. Оқшаулану, ласта-
ну, тартылу және жүктемеден майысудың алдын 
алыңыз.

Зақымдалған сым желіні қызмет көрсету 
орталығында ауыстырыңыз. 

Жұмыс аяқталған соң, құралды сым желіден 
ажыратыңыз.

Құралды тек қана 2 ажыратқыш арқылы өшіріңіз. 
Өшірмеңіз сым желіден сымды тартпаңыз (розет-
кадан айырды тарту арқылы).

Әр қолданған сайын құралды 
Жұмыс реті сәйкес тазартыңыз. 

Әрдайым құрал корпусын 
және сым желіні, желдету 
саңылауларын  шаңтозаңнан 
тазартыңыз.

Барлық техникалық жұмыстар желіден сым желі 
ажыратылған күйде жүзеге асуы тиіс. 

Құрал арнайы қызмет көрсетуді қажет етпейді. 

Барлық жөндеу шаралары арнайы қызмет 
көрсету орталықтарының мамандары арқылы 
орындалуы керек. 

в г

д е
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Құралдың жарамдылығын тексеріп отырыңыз. 
Бөтен иіс, түтін, от, от жарқыны пайда болса, онда 
аппаратты желіден ажыратыңыз және арнайы 
қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз. 

Егер құрал дұрыс істемесе, онда оны мүлдем пай-
далануды тоқтатыңыз. 

Құралдың техникалық күрделілігіне байланысты 
шекті күйдің критериясы тұтынушы өздігімен анық-
талмайды.  Анық немесе болжамалы ақаудың па-
йда болған жағдайда «Ақау болуы мүмкін және 
оларды жою амалдары» туралы Бөлімге назар 
салыңыз.  Егер тізімде ақау көрсетілмесе неме-
се Сіз оны жоя алмасаңыз, онда арнайы қызмет 
көрсету орталығына хабарласыңыз. Құралдың 
шекті күйі немесе оның бөлшектері туралы қоры-
тындыны қызмет көрсету орталығы сәйкес Акт 
нұсқасында береді.

Қауіпсіздік  
бойынша нұсқаулар

ЛБМ шығу ағысы – өте қауіпті. Келеңсіз жағ-
дайдың алдын алу үшін:

 ` ағысты адамдарға, жануарлаға немесе өз 
денеңізге бағыттамаңыз;

 ` ағысты электр розеткасына, сым желіге, бас-
қа электр және электронды жабдықтарға ба-
ғыттамаңыз;

 ` қолыңызды салып каналдың астына ағыстың 
бар екендігін немесе қысымның болуын тек-
сермеңіз;

 ` зақымдалған каналдан материалдың ағуы 
болғандықтан пайдаланбаңыз;

 ` құралды желіден сөндірмей, зақымдалған 
немесе істен шыққан бөлшектерін жөндеуге 
әрекет істемеңіз.

Бұл құрал жоғарыда аталған материалдарды 
қолдануға арналады.

Құралды басқа сұйықтықтарды (жууға арналған 
құралдарды, техникалық сұйықтықтарды тез жа-
натын қоспаларды, агрессивті сұйықтықтарды 
және басқаларды), сонын ішінде жанармай-
ды 21°С жану температурасы кем емес, Сізге 
таныс емес басқа да сұйықтықтарды бүркуге 
ҚОЛДАНБАҢЫЗ.

Қолданған соң тез жанатын материалдардың 
ашық (араластыру, құю, жұмыс аяқталған соң) 
ТАСТАМАҢЫЗ-бұл өртке әкеледі.

Жоғарғы температурасы бар жайларда, қызған 
заттар мен өрт көзі бар орындарда ЖҰМЫС 
ІСТЕМЕҢІЗ.

Материалды дайындағанда, ыдысқа құйғанда 
және жұмыс кезінде ТЕМЕКІ ШЕКПЕҢІЗ.

ӘРҚАШАН сақтау құралдарын аталған бетте 
31 қолданыңыз. Бүріккен материалдар опера-
тор маңында түтін жасайды және бұл – ашық 
дене бөлшектерін және тыныс алу жолдарын 
зақымдайды.  

Өзіңіздің қауіпсіздігіңізді таза еріткішті бүрік-
кенде (жанармай, дененің ашық беттерін күй-
діретін немесе тыныс алу жолдарына қауіпті 
булардан) сақтаңыз.

Тасымалдау, сақтау 
және кәдеге жарату 
шарттары

Таза күйде жылу көздерінен алшақ, құрғақ, 
желдетілетін бөлмеде сақтаңыз. Ылғал болуының, 
тікелей күн сәулелерінің түсуінің алдын алыңыз.

Өндіруші қаптамасында сақтау қажет.

Жарамдылық мерзімі аяқталған соң, құралды,  
қосымша жабдықтарды және орамды экологиялық 
талаптарға сәйкес кәдеге жарату керек.

Kепiлдеме 
мiндеттемелерi

Біз әрқашан біздің тұтынушыларға сапалы 
қызмет көрсетуді жақсартуға қолға алғандықтан, 
сондықтан да, егер Сіз сапаға және кепілдікті 
жөндеу жұмыстарының мерзімдеріне риза 
болмасаңыз, бұл туралы ЗУБР қолдау қызметіне 
мына электрондық мекен-жай бойынша хабарла-
са аласыз: zubr@zubr.ru

Бұл кепілдік сатып алушының сатып алу-сату 
келісім-шарты бойынша шағымдану құқығына 
шек қоймайды, сонымен қатар тұтынушылардың 
заңды құқықтарына қайшы келмейді.  

Біз ЗУБР аспаптарына кепілдікті келесідей 
шарттарға тиісті ұсынамыз:

1) Кепілдік төменде аталған шарттарға тиісті 
орнатылған кепілдік мерзім ішінде материалға 
тиісті немесе өндірушіден кеткен ақау екендігі 
дәлелденген соң, құралдың жөндеу жұмыстарын 
тегін орындау болып табылады. 

2) Кепілдікті мерзім алғашқы сатып алушының 
аспаты сатып алу күнінен басталады.  

3) Кепілдіктің мерзімі және шарты құралдың се-
риясы мен артикуліне байланысты болып табы-
лады, сондықтан Сізді сатып алу сәтінен бастап 
кепілдік шарттарымен танысуыңызды өтінеміз.

Негізгі кепілдік: 

Кепілдікті мерзім сату күнінен бастап 36 айды 
құрайды.  

МАСТЕР (корпустың негізгі түсі сұр / қызыл) 
сериясына жататын құралды тек қана тұрмыстық 
жағдайында қолданғанда негізгі кепілдік мерзімі 3 
жылды құрайды. МАСТЕР сериясының құралын 
кәсіби жағдайында қолданылғанда негізгі кепілдік 
сату күнінен бастап 1 жылды құрайды.

ПРОФЕССИОНАЛ (корпустың негізгі түсі көк) 
сериясын жататын құралды қолданғанда негізгі 
кепілдік мерзімі 3 жылды құрайды. ПРОФЕС-
СИОНАЛ сериясына жататын құралды «Пай-
далану жөніндегі нұсқаулықтарда» көрсетілген 
нормалардан тыс, жоғары қарқындылықты 
жүктемелерінен немесе шамадан тыс сыртқы 
пайдалану жағдайынан басқа, кәсіби мақсатта 
қолдануға рұқсат беріледі. 

Кеңейтілген кепілдік

МАСТЕР сериясына жататын құралды 
қолданғанда кеңейтілген кепілдік мерзімі 5 жылды 
құрайды. Кеңейтілген кепілдік тек қана тұрмыстық 
жағдайында қолданғанда және zubr.ru сайтында 
тіркелгеннен кейін ұсынылады.

ПРОФЕССИОНАЛ сериясына жататын құралды 
қолданғанда zubr.ru сайтында тіркелгеннен 

кейін, кеңейтілген кепілдік мерзімі 5 жылды 
құрайды. ПРОФЕССИОНАЛ сериясына жататын 
құралды «Пайдалану жөніндегі нұсқаулықтарда» 
көрсетілген нормалардан тыс, жоғары 
қарқындылықты жүктемелерінен немесе шамадан 
тыс сыртқы пайдалану жағдайынан басқа, кәсіби 
мақсатта қолдануға рұқсат беріледі. 

Кеңейтілген кепілдік тек қана келесідей шарт бой-
ынша ұсынылады, егер сатып алушы құралды 
сатып алу сәтінен бастап 4 аптаның ішінде 
өндірушінің  сайтында «Сервис» бөлімінде келесі 
мекен-жай бойынша: zubr.ru тіркелген жағдайда 
ғана қарастырылады. Кеңейтілген кепілдікті 
тіркеу тіркеу барысында сатып алушы жеке 
мағлұматтарды өндеуге өз келісіміңізді бергеннен 
кейін ғана мүмкін болады.  Құралдың белгілі бір 
моделіне тиісті кепілдік мерзімдері өндіруші сай-
тында келесі мекен-жай бойынша: ZUBR.RU тек-
серуге болады.

4) Кепілдік келесідей жағдайларды 
қарастырмайды: 

а) Жұмыс барысында және өздігінен тозған 
бөлшектер, сонымен қатар осындай тозу 
түрлерінен пайда болған құралдың ақаулары 
болып табылады. Сонымен қатар толығымен 
ресурсты жойған, шамадан тыс сыртқы неме-
се ішкі ластану белгілері бар құрал жатады.

б) Пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа қайшы 
келетін құрал ақауы немесе құралдың 
мақсатына тиісті емес қолдану, қоршаған 
ортаның қолайсыз жағдайында, өндірістік 
лайықты емес жағдайында пайдалану, 
жүктеме немесе жеткіліксіз техникалық қызмет 
немесе қадағалау болмағандықтан шарт 
бойынша қарастырылмайды. Құралға мына-
лардан басқасы, шамадан тыс жүктеменің 
түсуін көріністері ретінде болып табылады: 
түстің кетуі, бірден ротор және статордың 
бір уақытта істен шығуы, бөлшектердің және 
құрал үзіктерінің деформациясы немесе 
балқуы, жоғарғы температура салдарынан 
электр қозғалтқыштың қараюы немесе күюі.

в) Құралды жоғарғы қарқындылықты жұмыста 
және шамадан тыс жүктемеде қолдану. 

г) Құралға профилактикалық және техникалық 
қызмет көрсету, мысалы: майлау, жуу. 

д) ЗУБР түпнұсқасы емес жабдықтарды/
бөлшектері болып табылмайтын жабдықтарды 
қолдану салдарынан құралдың істен шығуы. 

е) Механикалық ақау (жарықтар, нақыстар 
ж.т.б.) агрессивті ортадан, жоғарғы 
ылғалдылық және жоғарғы температура, 
электр құралдың ауа желдеткіш саңылайына 
бөгде заттардың түсу, сонымен қатар дұрыс 

http://www.zubr.ru
http://www.zubr.ru
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Ұсынылатын сақтау құралдарының тізімі

Сақтау құралы Кескін Артикул Атауы Ескерту

Респиратор

ЗУБР

11127-Н2

1-ауыспалы 
сүзгіші бар  
респираторы 

А1 сүзгіші 
(органикалық 
газдар мен  
булардан)

ЗУБР

11129-Н3

2- ауыспалы 
сүзгіші бар  
респираторы

А1 сүзгіші 
(органикалық 
газдар мен  
булардан)

ЗУБР

11162

Аэрозольға қарсы 
конус тәрізді 
клапаны бар  
респираторы 

FFP2 сақтау клас-
сы  (кіші шашы-
райтын аэрозоль-
ден сақтау)

Көзілдіріктер

ЗУБР

110235

Жабық 
түрдегі сақтау 
көзілдіріктері

Ацетатты 
химиялық 
тұрақты линзасы. 
3, 4, 5 сақтау 
классы(құралда 
қараңыз)

ЗУБР

110237

Поликарбонат-
ты линзасы. 
3, 4, 5 сақтау 
классы(құралда 
қараңыз)

ЗУБР

110242

ПВХ линзасы. 
3, 4, 5 сақтау 
классы(құралда 
қараңыз)

ЗУБР

110244

Поликарбонат-
ты линзасы. 
3, 4, 5 сақтау 
классы(құралда 
қараңыз)

Қолғаптар

ЗУБР

11250-хх
ақсөл қолғаптары Жууға арналған 

құралдардан, 
құрамында 
спирті бар 
сұйықтықтардан, 
майдан сақтау

ЗУБР

11260-хх

Ақсөл жабы-
ны бар жұмыс 
қолғаптары

емес сақтау және металл бөлшектердің кор-
розия салдарынан пайда болған ақаулар.

ж) Өздігінен тез тозатын бұйымдар мен 
қосымша бөлшектерге және шығындалған 
материалдарға болып табылатын соның 
ішінде: жетек белбеулері, аккумулятор 
блогтары, діңгектер, бағыттауыш роликтер, 
сақтау қаптамалары, цангалар, патрондар, 
табандар, ара шынжырлары, ара шинала-
ры, жұлдызшалар, шиналар, көмір щеткала-
ры, пышақтар, ара кескіштері, абразивтер, 
тескіш темірлері, бұрғылары, триммерге 
арналған бау ж.т.б. жатады.  

з) Құралдың құрылғысына өзгерістер немесе 
қосымшалар енгізілуі. 

и) Құралдың құндылығына және мақсатына 
тиісті пайдалануға әсерін тигізбейтін кішігірім 
ауытпаушылық. 

к) Авторландырылмаған қызмет көрсету 
орталықтарында кепілдікіті мерзім ішінде 
құралды бөлшектеген немесе жөндеу болып та-
былады. Толық іс жүзіндегі авторландырылған 
қызмет көрсету орталықтарының тізімі zubr.ru 
сайтында көрсетілген.

5) Бізбен расталған кепілдікті жағдай төңірегінде 
ақауды жою ЗУБР компаниясының құзіретінде 
жөндеу немесе ақауы бар құралды жаңасына 
(келесі ұрпақтағы модельге) ауыстыру болып та-
былады. Ауыстырылған құралдар мен бөлшектер 

компания меншігіне кіреді.

6) Кепілдікті шағымдар кепілдікті мерзім ішінде 
қабылданады. Бұл үшін ақауы бар құралды 
құжатта көрсетілген (іс жүзіндегі қызмет көрсету 
орталықтарының тізімін www.zubr.ru сай-
тында) қызмет көрсету орталығына тауарды 
сатып алу уақыты және атауы көрсетілген, 
растайтын кепілдікті талонмен қоса әкеліңіз 
немесе жіберіңіз. Жартылай немесе толық 
бөлшектелінген құрал дилерге немесе қызмет 
көрсету орталығына жіберілсе, ол кепілдік бойын-
ша қарастырылмайды. Дилерге немесе қызмет 
көрсету орталығына жіберілген құралға құралдың 
иесі жауапкершілік тартады.

7) Құралдың ақауларын тегін жөндеу жұмыстары 
атқарылатын аталған басқа шағымдар түсіруге 
рұқсат құқықтардан басқасына біздің кепілдік 
төңірегінде қарастырылмайды.

8) Кеңейтілген кепілдіктің шарттары бойын-
ша жүргізілген кепілдікті жөндеу жұмыстары 
орындалған соң, құралдың кеңейтілген кепілдігі 
ұзартылмайды және жаңартылмайды. 

9) Барлық техникалық электр құралдарға 
міндетті түрде техникалық қызмет көрсету 
қажет. Техникалық қызмет көрсету (ТҚК) жиілігі 
көмір щеткалар жиынтығының қызмет көрсету 
мерзіміне тең болып табылады.

10) Құралдың қызмет көрсету мерзімі 5 жыл.

http://www.zubr.ru


Пайдалану жөніндегі нұсқау  |22        Электр бояу бүріккіш | 23        

www.zubr.ru www.zubr.ru

ЫҚТИМАЛ АҚАУЛАР ЖӘНЕ ОНЫ ЖОЮ АМАЛДАРЫ

Ақау Ықтимал себеп Жою амалдары

Құрал іске 
қосылмайды

Желіде кернеу жоқ Желідегі кернеуді тексеріңіз

Щеткалардың толық тозуы
Ауыстыру жұмыстары бойын-
ша қызмет көрсету орталығына 
хабарласыңыз

Ажыратқыш бұзылған
Жөндеу және ауыстыру жұмыстары 
бойынша қызмет көрсету 
орталығына хабарласыңыз

Қозғалтқыш бұзылған
Жөндеу және ауыстыру жұмыстары 
бойынша қызмет көрсету 
орталығына хабарласыңыз

Құрал қажетті 
нәтижелілікті 
көрсетпейді  
(материал шығыны)

Желіде төмен кернеу Желідегі кернеуді тексеріңіз

Материалдың шамадан тыс 
жабысқақтығы

Материалды араластырыңыз 
(Жұмысқа дайындалыңыз қараңыз)

Магистральдің және каналдың 
ластануы

Магистральді және каналды 
тазартыңыз (Жұмыс реті қараңыз)

Щеткалардың тозуы
Ауыстыру жұмыстары бойын-
ша қызмет көрсету орталығына 
хабарласыңыз

Жұмыс барысында 
құрал тоқтады

Желіде кернеу жоқ Желідегі кернеуді тексеріңіз

Щеткалардың толық тозуы
Ауыстыру жұмыстары бойын-
ша қызмет көрсету орталығына 
хабарласыңыз

Қозғалтқыш орауышының үзілуі
Жөндеу және ауыстыру жұмыстары 
бойынша қызмет көрсету 
орталығына хабарласыңыз

Бүркудің нәтижесі 
қанағаттанарлық емес

Шамадан тыс материалдың 
жабысқақтығы, ұюы, басқа 
қоспалар болуы 

Материалды араластырыңыз 
(Жұмысқа дайындалыңыз қараңыз). 
Жақсы араластырыңыз

Жеткіліксіз/шамадан көп 
материалдың жұмсалуы

Шығынды реттеңіз (Жұмысқа 
дайындалыңыз қараңыз)

Құралдың шамадан артық/ 
жеткіліксіз жылдамдығының іске 
қосылуы

Қажетті жылдамдықты тандаңыз 
(Жұмысқа дайындалыңыз қараңыз)

Магистральдің және каналдың 
ластануы

Магистральді және каналды 
тазартыңыз (Жұмыс реті қараңыз)

Жеткіліксіз нәтижелілік. Карңыз «Құрал қажетті нәтижелілікті 
көрсетпейді»

Герметикалаулық еместігі:

 ` ыдыс ширатылмаған;
 ` аралық қабаттың бұзылуы;
 ` каналда, сору қылта 

құбырында, ыдыста жарық бар

Герметикалаулық еместігін 
жойыңыз, зақымдалған бөлшектерді 
ауыстырыңыз
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Сведения о приемке и упаковке
Изделие изготовлено и принято в соответствии с требованиями технических усло-
вий производителя и признано годным к эксплуатации. Изделие упаковано согласно 
требованиям технических условий производителя.

Дата выпуска (число, месяц, год)
См. также последние 4 цифры серийного номера (в формате ммгг)

Адреса производств ОКБ ЗУБР ВОСТОК:  
А. Тайвань, Тайчунг, Дали, ул. Хуанхо, 97; Б. КНР, Шанхай, ул. ХонгЧао, 808;  
В. КНР, Чжэцзян, Данту Хай энд Нью Технолоджи Индастри Парк.  
Конкретный адрес производства – см. техническую наклейку на изделии.


