
Угловая шлифовальная машина

Кутова шліфувальна машина

Leņķa slīpmašīna

Kampinio šlifavimo mašina

Nurklihvmasin

Angle Grinder
G 800-125   G 1200-150   G 2000-230
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Товар соответствует требованиям: 
ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»; 
TP TC 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;  
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».
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EC DECLARATION OF CONFORMITY
The undersigned, as authorised by: N-PRO LLC
Declares that the following equipment manufactured under Hyundai licence conforms 
to the following
directives:
Machinery Directive 2006/42/EC, Electromagnetic Compatibility 2004/108/EC
Equipment Category: Electro Tools
Product Name/Model: G 800-125
Type/Serial No: Angle grinder

Product is manufactured and tested in accordance to the following standards: EN 
60745-1:2009+A11:2010; EN 60745-2-3:2011+A2:2013+A11:2014; EN 55014-1:2006; EN 
55014-2:1997/+A1:2001/+A2:2008; EN 61000-3-2:2006; EN 61000-3-3:2008

Place of Declaration: N-PRO, Riga, Latvia Signed by: Matīss Upens
Date: 20th December 2016 Position in Company: Managing Director

Name and address of Authorised representative: N-PRO SIA, Mārupes 6 - 2A, Rīga, 
Latvia, LV-1002

HYUNDAI produkcĳas sērĳas numurs ietver sevī informācĳu par ražošanas datumu: 
1. Ražošanas gads 
2. Pirmais burts produkta nosaukumam 
3. Tehniskie raksturlielumi 
4. Ražošanas mēnesis 
5. Sērĳas nummurs

Piemērs: ražots jūnĳā 2015. gadā 





Trokšņa līmenis 
EN ISO 11203 LpА dB





















EC DECLARATION OF CONFORMITY
The undersigned, as authorised by: N-PRO LLC
Declares that the following equipment manufactured under Hyundai licence conforms 
to the following
directives:
Machinery Directive 2006/42/EC, Electromagnetic Compatibility 2004/108/EC
Equipment Category: Electro Tools
Product Name/Model: G 800-125
Type/Serial No: Angle grinder

Product is manufactured and tested in accordance to the following standards: EN 
60745-1:2009+A11:2010; EN 60745-2-3:2011+A2:2013+A11:2014; EN 55014-1:2006; EN 
55014-2:1997/+A1:2001/+A2:2008; EN 61000-3-2:2006; EN 61000-3-3:2008

Place of Declaration: N-PRO, Riga, Latvia Signed by: Matīss Upens
Date: 20th December 2016 Position in Company: Managing Director

Name and address of Authorised representative: N-PRO SIA, Mārupes 6 - 2A, Rīga, 
Latvia, LV-1002

HYUNDAI gaminio serĳinis numeris yra nurodytas prie gaminio tvirtinamoje 
lentelėje, čia taip pat yra in-formacĳa apie pagaminimo datą:

1. Pagaminimo metai
2. Pirmoji gaminio modelio pavadinimo raidė
3. Techninė informacĳa
4. Pagaminimo mėnuo
5. Serĳinis numeris

Pavyzdžio numerio atšifravimas: pagaminta 2015 metų juunis.

























HYUNDAI toote seerianumber tabelid vastavalt teabele toote valmistamise kohta:
1. Valmistamise aasta
2. Nimetatud mudeli esitäht
3. Tehniline teave
4. Valmistamise kuu
5. Seerianr

Näite selgitus: valmistatud 2015. aasta

EC DECLARATION OF CONFORMITY
The undersigned, as authorised by: N-PRO LLC
Declares that the following equipment manufactured under Hyundai licence conforms 
to the following
directives:
Machinery Directive 2006/42/EC, Electromagnetic Compatibility 2004/108/EC
Equipment Category: Electro Tools
Product Name/Model: G 800-125
Type/Serial No: Angle grinder

Product is manufactured and tested in accordance to the following standards: EN 
60745-1:2009+A11:2010; EN 60745-2-3:2011+A2:2013+A11:2014; EN 55014-1:2006; EN 
55014-2:1997/+A1:2001/+A2:2008; EN 61000-3-2:2006; EN 61000-3-3:2008

Place of Declaration: N-PRO, Riga, Latvia Signed by: Matīss Upens
Date: 20th December 2016 Position in Company: Managing Director

Name and address of Authorised representative: N-PRO SIA, Mārupes 6 - 2A, Rīga, 
Latvia, LV-1002
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розшифровка позначень 

Серійний номер виробу HYUNDAI на табличці, розташований на виробі містить 
інформацію про дату його виробництва:  

1. Рік виготовлення 
2. Перша буква найменування моделі 
3. Технічна інформація 
4. Місяць виготовлення 
5. Серійний номер

Серийный номер изделия Hyundai на табличке, расположенной на изделии 
содержит информацию о дате его производства:

Розшифровка прикладу: виготовлено в червні 2015 року.

Виробник залишає за собою право на внесення змін в конструкцію,
дизайн та комплектацію виробів.

Зображення в інструкції можуть відрізнятися від реальних
вузлів та надписів на виробі.

зміст

примітки
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передмова Дякуємо Вам за придбання електроінструменту 
HYUNDAI.

У цьому посібнику міститься опис техніки безпеки і 
процедур по обслуговуванню і використанню моде-
лей електроінструментів HYUNDAI.

Всі дані в даному документі містять найсвіжішу ін-
формацію, доступну на момент друку.

Хочемо попередити, що деякі зміни, внесені вироб-
ником, можуть бути не відображені в даній інструкції, 
а  також зображення і малюнки можуть відрізнятися 
від реального виробу. 

При виникненні проблем використовуйте контактну 
інформацію, розташовану в кінці інструкції.

Перед початком роботи з електроінструментом не-
обхідно уважно прочитати всю інструкцію. Це допо-
може уникнути можливих травм і пошкодження об-
ладнання.

УваГа!

ЗНІМІТЬ фіксацію з кнопки пуску і поверніть його 
до позначки ВИКЛ. в разі часткового або повного 
припинення енергопостачання (наприклад, випадан-
ня штекера з розетки або відключення електрики в 
мережі), а також заміні акумулятора в акумуляторній 
техніці і інструменті.

Запобігайте ненавмисному увімкненню електроін-
струменту в разі часткового або повного припинення 
енергопостачання і подальшого його відновлення, 
так як може бути мимовільний пуск пристрою. Осте-
рігайтеся падіння і викидання рухомих частин маши-
ни і (або) обладнання і закріплених на них предметів, 
заготовок, інструменту, що також може привести до 
зниження ефективності захисних пристроїв. Недо-
тримання цієї рекомендації може призвести до не-
щасних випадків.
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 Кутова шліфувальна машина G 800-125 G 1200-
150

G 2000-
230

Потужність, Вт 780 1200 2000

Напруга, В 230 230 230

Число обертів на холостому 
ході, об/хв

11000 9000 6000

Діаметр диска, мм 125 150 230

Посадковий діаметр диска, мм 22 22 22

Різьба шпинделя М14 М14 М14

Швидкість, об/хв 4500 5300 1800

Pівень шуму по EN ISO 11203 
LpА, dB

86

Вага, кг 1,9 3,0 5,7

В комплект поставки входить:
Кутова шліфувальна машина                                                                              1 шт.
Інструкція користувача                                                     1 шт.
Додаткова рукоятка                                                                                      1 шт.
Захисний кожух                                                             1 шт.
Ключ                                                                                      1 шт.
Затискний фланець                                                                               2 шт.
Відрізний круг                                                                               1 шт.
Упаковка                                                                               1 шт.

*для моделі G 800-125

Технічні 
характеристики

Комплектність

88 92
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Електроінструмент призначений для робіт по відрізанню 
та знімання верхнього шару, для крацевання металевих 
матеріалів без застосування води. З спеціальним 
оснащенням електроінструмент може бути використаний 
для шліфування з наждачним папером.

1.Захисний кожух 
2. Вимикач
2А. Вугільні щітки*
3. Додаткова рукоятка 
4. Кнопка блокування шпинделя 
5. Шліфувальний/відрізний круг**
6. Затискні фланці 
7. Ключ
8. Гвинт фіксації захисного кожуха

**для моделей G1200-125, G 2000-230
*для моделі G 850-125

опис виробу

загальний вид 
виробу
мал. 1

Складові частини
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загальні вказівки з техніки безпеки
Уважно прочитайте всі вказівки з техніки безпеки. 
Недотримання цих вказівок і інструкцій по техніці 
безпеки може стати причиною ураження електрич-
ним струмом, важких травм і пожежі. Зберігайте ці 
інструкції протягом усього терміну користування 
інструментом. Дані інструкції поширюються на весь 
електроінструмент HYUNDAI як з живленням від ме-
режі змінного струму, так і на акумуляторний елек-
троінструмент.
Безпека робочого місця
— Утримуйте робоче місце у чистоті, а також  переконайте-
ся,що робоче місце добре освітлене.
— Забороняється працювати з електроінструментом у ви-
бухонебезпечному приміщенні, у якому знаходяться го-
рючі рідини, займисті гази або пил. Електроінструменти 
іскрять, що може призвести до займання пилу або пари.
— Під час роботи з електроінструментом не допускайте 
близько до робочого місця дітей та сторонніх осіб.
— Не відволікайтеся, Ви можете втратити контроль над 
приладом.

електробезпека
— Штепсель приладу повинен підходити до розетки. 
Забороняється вносити будь-які зміни в конструкцію 
вилки. Дана вимога знижує ризик ураження електричним 
струмом.
— Уникайте контакту з заземленими поверхнями, такими 
як: з трубами, елементами опалення, кухонними плитами і 
холодильниками. При заземленні через них підвищується 
ризик ураження електрострумом.
— Захищайте прилад від дощу та вологи. Потрапляння 
води в електроінструмент збільшує ризик ураження 
електрикою.
— Не допускається використовувати мережевий шнур не за 
призначенням, наприклад, для перенесення або підвіски 
електроінструменту, або для витягування вилки з розетки. 
Захищайте шнур від впливу високих температур, масла, 
гострих кромок або рухомих частин електроінструменту. 

Інформаціяз 
безпеки
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Пошкоджений або заплутаний шнур підвищує ризик ура-
ження електричним струмом.
— При роботі з електроінструментом під відкритим небом 
застосовуйте спеціальні подовжувачі.
— У разі, коли необхідне використання електроприладу у 
вологому середовищі, підключайте його через пристрій 
захисного відключення. Його застосування зменшить ри-
зик ураження електричним струмом.

Безпека людей
— Продумано починайте роботу з електроінструментом, 
будьте уважні, слідкуйте за тим, що Ви робите.Не кори-
стуйтесь електроінструментом в стомленому стані, у стані 
наркотичного або алкогольного сп'яніння або під впливом 
ліків. Неуважність при роботі з електроінструментом може 
призвести до серйозних травм.
— Застосовуйте засоби індивідуального захисту і завжди 
одягайте захисні окуляри. Використання засобів індивіду-
ального захисту, такі як: захисні маски, взуття на слизькій 
підошві, захисного шолома або засобів захисту органів 
слуху, в залежності від виду роботи електроінструменту 
знижує ризик отримання травм.
— Перш ніж вмикати електроприлад в мережу або встром-
ляти акумуляторну батарею, переконайтеся що електроін-
струмент вимкнений. Під час транспортування електроін-
струмента не тримайте палець на вимикачі.
— Під час роботи завжди займати стійке положення і збе-
рігайте рівновагу.
— Під час роботи одягайте спеціальний робочий одяг. За-
бороняється носити широкий одяг і прикраси, Волосся, 
одяг і рукавиці слід тримати далеко від рухомих деталей 
приладу. Широкий одяг, прикраси або довге волосся мо-
жуть бути затягнуті обертовими частинами електроінстру-
менту. 
— При установки пиловідсмоктуючих і пило уловлюваль-
них пристроїв перевіряйте їх правильне приєднання і ви-
користання.

Інформаціяз 
безпеки
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застосування електроінструмента і робота з ним
— Не перевантажуйте електроінструмент. Надмірне наван-
таження призводить до зменшення терміну використання 
або виходу з ладу електроінструменту.
— Працювати з електроінструментом при несправному 
вимикачі забороняється. Електроінструмент, який немож-
ливо ввімкнути або вимкнути, небезпечний і повинен бути 
відремонтований в авторизованому сервісному центрі.
— Якщо Ви не працюєте з електроінструментом, вимкніть 
вилку із розетки та / або дістаньте акумулятор. Цей захід 
обережності запобігає не навмисне включення електроін-
струменту. 
— Зберігайте електроінструмент в недоступному для дітей 
місці. Не дозволяйте користуватися електроінструментом 
особам, які не знайомі з ним або не читали дане керівниц-
тво по експлуатації.
— Дбайливо і ретельно доглядайте за електроінструмен-
том . Завжди перевіряйте справність електроінструменту 
перед початком роботи . Пошкоджений електроінструмент 
повинен бути відремонтований в авторизованому сервіс-
ному центрі.
— Тримайте електроінструмент і оснащення до нього в 
чистому і заточеному стані. Тоді він рідше заклинюється, і 
ним легко працювати.
— Використовуйте електроінструмент, приладдя, облад-
нання за призначенням та згідно з цими інструкціями. Ви-
користання електроінструменту для непередбачених робіт 
може призвести до нещасних випадків і серйозних травм.

Сервіс
— Ремонт Вашого електроінструменту повинен здійснюва-
тися тільки в авторизованому сервісному центрі. 
Це забезпечує безпеку електроінструменту і зберігає пра-
во на гарантійне обслуговування.

Інформаціяз 
безпеки
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правила техніки безпеки при роботі з електро-
інструментом.
— При ударному свердлінні одягайте навушники. Шум 
може пошкодити органи слуху.
— Користуйтеся додатковими рукоятками, що додаються 
до електроінструменту, якщо вони є в наявності.  
— Застосовуйте відповідні металошукачі для знаходження 
прихованих систем електро-, газо - і водопостачання або 
звертайтеся за довідкою місцеве підприємство комуналь-
ного постачання.
— При блокуванні робочого інструменту негайно вимкніть 
електроінструмент. Будьте готові до зворотного удару (від-
дачі).
Робочий інструмент заїдає:
— при перевантаженні електроінструменту;
— при перекошуванні оброблюваної деталі.
— Тримайте електроінструмент тільки за ізольовані по-
верхні рукояток.
— При роботі завжди надійно тримайте електроінструмент 
обома руками,попередньо зайнявши стійке положення.
— Закріплюйте заготовку в затискні пристрої або в лещата.
— Не обробляйте матеріали з вмістом азбесту. Азбест вва-
жається канцерогеном і дуже шкідливий для здоров'я.
— Користуйтеся протипиловим респіратором і застосовуй-
те відведення пилу / тирси при можливості приєднання 
пилососу до інструменту.
— Тримайте робоче місце в чистоті.
— Не випускайте електроінструмент з рук до його повної 
зупинки.
— Не працюйте з електроінструментом з пошкодженим 
шнуром живлення.

Інформаціяз 
безпеки
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Спеціальна 
інформація з 

безпеки

Спеціальні застережні рекомендації
— Даний електроінструмент використовується в якості 
машини для шліфування абразивним кругом, наждачним 
папером,  для робіт з дротяною щіткою і в якості відрізної 
кутошліфувальної машини.
— Цей електроінструмент не призначений для поліруваль-
них робіт.
— Максимальне число обертів інструменту не повинно 
перевищувати максимально допустимого числа обертів 
оснащення. Оснащення, що обертається з більшою, ніж 
допустимо, швидкістю , може зруйнуватися і привести до 
травм.
— Зовнішній діаметр і товщина оснащення повинні відпо-
відати розмірам Вашого електроінструменту.
— Шліфувальні круги, фланці, шліфувальні тарілки або інше 
оснащення повинні бути надійно закріплені на шпинделі 
Вашого електроінструменту.
— Не використовуйте пошкоджене оснащення. Щоразу пе-
ред використанням перевіряйте його на відколи, тріщини 
і сильне зношування.

зворотний удар
Зворотний удар це раптова реакція внаслідок заїдання 
або блокування обертової оснастки, що веде до різкої зу-
пинки обертової оснастки. При цьому неконтрольований 
електроінструмент прискорюється на місці блокування 
проти напряму обертання оснастки.
Зворотний удар є наслідком неправильного використання 
електроінструменту або помилкам оператора. Його можна 
уникнути, якщо дотримувати всі запобіжні заходи.
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збірка вироби заміна оснащення
— До початку роботи по заміні оснащення заблокуйте 
шпиндель кнопкою блокування 4;
— Послабте притискний фланець 6 за допомогою ключа 7;
— Встановіть необхідне оснащення;
— Затягніть притискний фланець 6 за допомогою ключа 7;
— При заклинюванні оснащення, якщо вам не вдалося зня-
ти її самостійно, щоб уникнути пошкодження інструменту 
зверніться в авторизований сервісний центр.

встановлення і регулювання захисного кожуха
— Встановіть захисний кожух і закріпіть гвинтом фіксації 8.
— Для зміни положення захисного кожуха необхідно по-
слабити гвинт фіксації 8.
— Встановіть захисний кожух в необхідне положення і за-
фіксуйте гвинтом 8.
— Переконайтеся, що закрита частина захисного кожуха 
знаходиться з боку оператора.
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робота з 
інструментом

вмикання/вимикання
Для живлення електроінструменту:
— Натисніть на вимикач 2 і переведіть його в попереднє 
положення.*
— Натисніть блокування вмикання 2А і одночасно натис-
ніть вимикач 2 **
Для вимикання електроінструменту: 
— Натисніть на вимикач 2 і переведіть його в заднє поло-
ження.*
— Натисніть блокування вмикання 2 А і одночасно натис-
ніть вимикач 2**

шліфування
Ведіть електроінструмент вперед і назад з помірним на-
тиском вздовж оброблюваної поверхні.

різання:
— Не змінюйте обраний напрям різання в процесі роботи;
— Рухайте інструмент тільки в заданому напрямку;
— Не допускайте надмірного тиску на інструмент.

*для моделі G 800-125
*для моделей G1200-125, G 2000-230
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Технічне 
обслуговування

Утилізація

Для забезпечення якісної та безпечної роботи слід постій-
но утримувати електроінструмент та вентиляційні прорізи 
в чистоті. Регулярно проводити чистку електроінструменту 
за допомогою м'якої сухої тканини. Не використовуйте для 
чищення горючі рідини.

Електроінструменти HYUNDAI проходять обов'язкову сер-
тифікацію відповідно до Технічного Регламенту про без-
пеку машин та устаткування.

Використання, обслуговування та зберігання електроін-
струменту HYUNDAI повинно здійснюватися точно, як опи-
сано в цій інструкції по експлуатації.
Термін служби інструменту становить 5 років.
Гарантійний термін ремонту становить 3 роки.

Якщо електроінструмент, незважаючи на контроль якості 
при виготовленні, вийде з ладу, то ремонт слід проводити 
тільки в авторизованих сервісних центрах.
Список адрес Ви зможете знайти на нашому офіційному 
інтернет-сайті:

http://www.hyundai-direct.ru

Не викидайте електроінструмент в побутові відходи! Від-
служивши свій термін електроінструмент, оснащення та 
упаковка повинні здаватися на екологічно чисту утиліза-
цію і переробку.
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