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Taifun, FRS 330 / 120 
 
Diska slīpējamā mašīna stūru un pakāpienu apstrādei 
 

 Lietošanas instrukcija 

 Darba drošības noteikumi 
 
Komplektā: 

 

 3 slīpējamie diski; 

 1 putekļu maisa turētājs; 

 1 mikro – filtrs; 

 1 divdaļīgs rokturis, pārliekams; 

 3 plastmasas putekļu maisiņi. 
 
Instrumentu soma ar: 

 

 1 dubultatslēdziņa 13 / 17; 

 1 seškanšu pievelkamā atslēga Nr. 6; 

 1 divcaurumu atslēga. 
 
Papildus piederumi: 

 

 1 darba lampa 

 

Tehniskie dati: 

 

 Motors / frekvence:    230 V / 50 Hz 

 Jauda:     2,1 kW 

 Elektroenerģijas patēriņš:  9,2 A 

 Aizsardzības klase:   I 

 Diska griešanās ātrums:  1800 – 4000  apg. / min. 

 Diska apstāšanās ilgums:  maksimums 6 sekundes 

 Svars:     14 kg 

 Diska diametrs    178mm / 180 mm 

 Uzgaļa biezums:   45 mm 

 Uzgaļa garums, modelim 330: 330 mm 

 Uzgaļa garums, modelim 120: 120 mm  

 Skaļums:    95 dB, ja troksnis pārsniedz 85 dB, jālieto austiņas 

 Vibrācija:    9 m / s² 
 
Lietošanas instrukcija: 
 
Pirms mašīnas ieslēgšanas, rūpīgi izlasīt lietošanas instrukciju un iepazīties ar darba drošības 
dokumentiem. Pamats labam rezultātam ir profesionāla apiešanās ar mašīnu, lietošanas 
instrukcijas ievērošana un darba drošība. 
Mašīna tiek piegādāta darba kārtībā. Lai uzsāktu strādāt atliek tikai uzlikt putekļu maisiņu un to 
nostiprināt. Kad mašīna pieslēgta elektrībai, pirms ieslēdziet starta slēdzi, mašīnu noregulēt 
mazāko apgriezienu režīmā un to viegli pacelt uz augšu. 
 
Putekļu uzsūkšana: 
 
Taifun nodrošina optimālu skaidu nosūkšanu. Tie uzkrājās šim nolūkam paredzētajā putekļu 
maisā. Kad maiss ir 2⁄3 pilns tas jāizber vai jānomaina. 
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Kā rīkoties: 
 

 Izslēgt mašīnu. 

 Skaidas, kas uzkrājušās lielajā putekļu filtrā, jāizkrata apakšējā plastmasas maisiņā. 

 Maisiņu noņemt no metāla cilindra. 

 Cilindru noņemt no putekļus uzsūcošās caurules. 

 Piestiprināt jaunu plastmasas maisiņu un metāla cilindru savienot ar mašīnu 

 Uzlikt fiksējošo siksnu un var turpināt darbu 
 
Skaidu maisus vislabāk atstāt svaigā gaisā, jeb uzglabāt šādam nolūkam domātos traukos. Jo 
slīpējuma putekļiem sakarstot pastāv pašaizdegšanās risks. 
 
Slīpējamā diska balstu (spiedienu) uz grīdu regulē, pamainot ritenīšu stāvokli: 

 Atskrūvēt uzgriežņus 

 Tapiņas pagriezt vēlamajā virzienā, attiecīgi mainīsies arī mašīnas slīpums. 

 Pievilkt uzgriežņus. 
 
Fibras diski / diski ar atverēm uz lipekļa: 
Atcerieties! Visus darbus ap diskiem veikt tikai tad, kad mašīna atslēgta no elektrības. 
 
Lai diskus nomainītu: 

 Noņemt nolietoto disku 

 Uzlikt jaunu disku. 
Ik pēc laika jāpārliecinās, vai pamatdisks nav nodilis, ja ir to nomainīt pret jaunu. Taifunam 
piemēroti gan fibras, gan atverveida līmējamie diski. Virsmai uz kuras nostiprināms disks ir jābūt 
tīrai. 
Atverveida diski tiek nostiprināti ar uzgriezni. Lai to atskrūvētu / pievilktu pamatdisku ir stingri 
jāpietur. 
Ievērojiet! Kategoriski aizliegts ieslēgt mašīnu, ja nav uzlikti slīpējamie diski.  
 
Siksnas jaudas kontrole / siksnas pārvada maiņa: 
Taifunu darbina jaudīga ķīļripas. Lai mehānismā nieiekļūtu putekļi, to nosedz aizsargvāks. Siksnas 
pārbaude veicama šādi: 

 Noņemt pamatdisku 

 Noņemt putekļus uzsūcošo vāku  

 Noņemt pretskaidu vāciņu siksnai 

 Atskrūvēt skrūves 

 Pievelkošo skrūvi  pievilkt tik cieši, līdz siksna ir nepieciešamajā stingrumā. 
Ievērojiet! Nepieciešamā siksnas jauda ķīļripsiksnai ir augstāka nekā parastajai ķīļsiksnai. 
 
Lai nomainītu siksnu: 

 Noņemt pamatdisku 

 Noņemt putekļus uzsūcošo vāku 

 Noņemt pretskaidu vāciņu siksnai 

 Atskrūvēt pamatskrūvi ( vidējo starp ritenīšiem ) 

 Atskrūvēt uzgriežņus, noņemt motorbloku. 

 Nomainīt gumiju 
Lai veiktu montāžu, viss jāveic tieši tāpat tikai atgriezeniskā procesā, norādītajā secībā. Kad siksna 
uzlikta, pārbaudīt tās darbību un  ja nepieciešams noregulēt. 
Ievērojiet! Aizliegts ieslēgt mašīnu, ja nav uzlikti visi noslēdzošie vāciņi un aizsargberetes. 
 
FRS 330 / FRS 120 
Taifuns darbojās 2 režīmos: 
FRS 330 – malām ar garāku uzgali 
FRS 120 – malām ar īsāku uzgali, trepēm 
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Abus variantus ir iespējams mainīt un variēt ar tiem. To veic šādi: 

 Atskrūvēt pamatskrūvi 

 Atskrūvēt balsta uzgriežņus 

 Motorbloku atdalīt no uzgaļa 

 Uzlikt to uz otra uzgaļa. Pārliecināties, vai siksna ir ap ripu 

 Pievilkt uzgriežņus. Pēc uzgaļu maiņas, notiekti ir jākontrolē siksnas jauda 
 

Apgriezienu uzstādīšana: 
Atkarīgi no slīpējuma ( pamata, pēdējais, starpslīpējums ) ir jāregulē arī disku apgriezienu skaits. 
Pēc ražotāju viedokļa pamatslīpēšanai nepieciešams lielāks diska apgriezienu skaits, beigu 
slīpējumam – mazāks. Iesakām skatīt diagrammu, kas norādīta uz mašīnas. Pareizā režīma izvēle 
ir stipri atkarīga no konkrētās situācijas: slīpēšanas balsts, slīpējamā diska nolietojuma pakāpe. 
 
Apgaismojums: 
Optimālai darba vietas apgaismei, papildus piedāvājam speciālu darba spuldzi, kuru uzstāda uz 
mašīnas. To piegādā un uzstāda pēc pasūtījuma. 
 
 
Slīpējamo materiālu pārskats: 
 

Produkts Granulācija Izmērs Izmantot 

Silīcija karbonīds- 
kombinācija SJR 

 
P 16 – P 40 

 
Disks 178 x 22 

 
Pamatslīpēšanai 

Sicīlija karbonīds uz 
auduma SKR 

 
P 16 – P 40 

 
Disks 178 x 22 

Ļoti laba izturība; 
pamatslīpēšanai 

 
 
BER uz papīra 

 
 
P 50 – P 100 

 
 
Disks 178 x 2 

Visaugstākā kvalitāte, 
starp/beigu 
slīpējumiem 

  
 
 
BKR uz auduma 

 
 
 
P 40 – P 120  

 
 
 
Disks 178 x 22 

Visaugstākā kvalitāte. 
Liela nodiluma 
pakāpe; vidus/beigu 
slīpējumiem. 

 
 
 
 
 
Kļūdu novēršana: 
 

Traucējums 
 

Iespējamais iemesls Novēršana 

 
 
1.Neieslēdzās motors 

 
Traucēta strāvas padeve; 
nestrādā drošinātāji 

Pārbaudīt strāvas padevi, 
pārbaudīt drošinātājus  10 A, 
vai atbilst elektrībai 

 
 
2.Neslēdzās starta slēdzis 

Spriegums par zemu ( zem 
190 V ); ir traucēta elektriskā 
padeve 

 
 
Pārbaudīt kabeli, tā biezumu 

 
3. Negriežas pamatdisks 

Siksna par vaļīgu, negriež 
ripu. Ķīļripas siksna plīsusi 

Pievilkt siksnu ; jeb to 
nomainīt 

 
 
4. Vāji nosūc putekļus 

 
Putekļu maiss ir pilns; 
ventilatorā skaidas 

Iztukšot putekļu maisu. 
Noņemt bleķa cilindru, izsūkt, 
iztīrīt 

 
5. Disks slīpē vienpusīgi 

Rats nav noregulēts 
līdzsvaroti 

Rata iekārtu pārbaudīt, 
noregulēt. 
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Darba drošības notiekumi:   
 
Strādājot ar slīpējamo mašīnu Taifun jāievēro darba drošība. Galvenokārt jāizvairās  
iespējamajiem strāvas sitieniem, mehāniskiem ievainojumiem, kā arī pastāv uzliesmošanas risks. 
 
Pamatnoteikumi: 
1. Darba telpas uzturēt  kārtībā. Nekārtība darba vietā var izraisīt  nelaimes gadījumu. 
2. Ņemt vērā apkārtējās vides apstākļus. Neatstāt slīpējamo mašīnu lietū, un neizmantot to 

mitrā vidē. Nekādā gadījumā nestrādāt ar Taifun uzliesmojošu šķidrumu, vai gāzes tuvumā. 
Strādat labi apgaismotā telpā. 

3. Mašīnu glabāt bērniem nepieejamā vietā. Neatstāt pieejamu citām, ar darbu nesaistītām 
personām. Pēc darba beigām, mašīnu un tās kabeli uzglabāt tam piemērotās telpās. 

4. Uzmanīties no strāvas sitiena. Jāuzmanās no tiešas ķermeņa saskares ar iezemētam 
ierīcēm, piemēram, caurulēm, radiatoriem, ledusskapjiem. 

5. Mašīnu nelietderīgi neizmantot! Taifun izmantot tikai tādu funkciju veikšanai, kādām tā 
paredzēta. Vēlams strādāt tadā režīmā, kādu norādījis ražotājs. 

6. Izmantojiet pretputekļu respirātoru. Strādājot putekļainā vidē, svarīgi ir saaudzēt savu 
veselību, tāpēc lietojiet šim nolūkam paredzēto aizsargmasku, austiņas, aizsargbrilles. 

7. Izmantot atbilstošu kabeli.Nenest, neraut Taifunu aiz vada. Neraut slīpmašīnu aiz kabeļa. Lai 
mašīnu atslēgtu no elektrības, neraut aiz kabeļa, bet izraut no kontaktligzdas aiz 
kontaktdakšas. Uzmanīties, lai ar mašīnu netiktu bojāts kabelis, pārbraucot tam pāri. Kabeli 
sargāt no karstuma, eļļas, asiem stūriem, kantēm. 

8. Taifun piemērots tikai  koka un dažādu koka  veidu grīdu segumiem  Neslīpēt ķīmiskas 
virsmas, tādas kā ģipsis, cements, azbests u. c., kā arī bitumu  saturošus 
klājumus.Nepiemērots arī plastmasas  segumu apstrādei. 

9. Uzmanīties, lai mašīna neieslēgtos. Ja mašīna netiek izmantota jeb veicat tās pārbaudi, 
montāžas / demontāžas, darbus, jeb mainat slīpējamās ripas, nepieciešams to atvienot no 
elektrības.  

10. Nestrādāt ar Taifun, ja nav uzlikts kāds no aizsargvāciņiem. 
11. Neatstāt nekādus instrumentus mašīnā. Piemēram, regulējamo atslēdziņu. Pirms 

ieslēgšanas parbaudīt, vai ierīcē vai tās tuvumā nav palicis kāds darba rīks. 
12. Esiet uzmanīgi! Sekojiet līdzi darba gaitai. Nestrādāt ar Taifun, ja neesat nokoncentrējies 

darbam. 
13. Pārliecināties, vai mašīna nav bojāta. Kontrolējiet tās darbību. Pirms uzsākat darbu, rūpīgi 

pārbaudīt mašīnas tehnisko stāvokli. Lai Taifun veiktu visas tai paredzētās funkcijas, tai jābūt 
tehniski ideālā stāvoklī. Pat viena nepareizi pievilkta skrūvīte var būt par iemeslu, kāpēc 
mašīna nestrādā perfekti. 

14. Izvairīties no pašaizdegšanās. Tūlīt pēc darba beigšanas, iztīrīt skaidu maisu un tikai tad 
atstāt darba vietu. Atcerieties !Skaidas putekļu maisā sakarstot, var aizdegties.. 

15. Pirms nomainiet slīpējamo disku. Nogaidiet, kamēr pamatdisks vairs negriežās. Disku 
noņemšanai / uzlikšanai jāizmanto darba cimdi. 

 
Uzmanību! 
Darba drošībai izmantot darba drošībai nepieciešamos piederumus un materiālus, kas norādīti 
lietošanas instrukcijā. Atcerieties, ja lietosiet darba drošībai neatbilstošus materiālus, pakļausiet 
riskam savu veselību. 
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