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РЕНОВАТОР 

СТАНДАРТ 

КОМПЛЕКТ 

ОПИСАНИЕ К-ВО 

Реноватор 

основно тяло 

Основно тяло с прикрепена към него вибрираща 

глава, фиксираща шайба и М6 болт 
1 бр.  

от вид 

Упътване Инструкция за употреба 1бр. 

Ключ за смяна на 

приставките 
За монтаж и демонтаж на приставките към 

основния уред 
1 бр. 

Приставка за 

прахосмукачка 

За свързване към прахосмукачка и почистване на 

прах и остатъци 

1 бр.  

от 6 

части 

Куфарче  За пренасяне и съхранение 1 бр. 

Комплект от 15 части: 

Приставки за рязане, шлайфане и полиране: 
HP05 И-кът Соу  

Приставка за 

метал 

За рязане на метал/дърво/пластмаса  

1 бр. 

HP37 Полукръгла 

приставка за 

дърво 

За рязане на дърво/гипсокартон/ПДЧ/ 

ОСБ/пластмаса 1 бр. 

HP41 И-Скрейпър 

Приставка за 

лепило и силикон 

За отстраняване на настилки/подово 

покритие/уплътнения  1 бр. 

HP47 Приставка 

за керамика и 

мазилка 

За разрязване на фина мазилка/керамика/ 

отстраняване на фуги 1 бр. 

BP10 Приставка 

за полиране 
Полиране на метал  

1 бр. 

HP50 Приставка 

за шлайфане 
Използва се с шлайфащи и полиращи подложки 

1 бр. 
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Подложки за шлайфане и полиране: 
SP60 Полираща 

подложка 

Едрозърнеста шкурка 
3 бр. 

SP120 Полираща 

подложка 

Обикновена шкурка 
3 бр. 

SP240 Полираща 

подложка 

Фина шкурка 
3 бр. 

 

Всички приставки на Реноватор могат да се използват с Универсален адаптор за 

приставки, за да се употребяват и с други мултифункционални уреди: Bosch, 

Rockwell, Fein, Icon и Ozito. Имате нужда от универсален адаптор, само ако смятате да 

ползвате приставките на Реноватор с други машини. За ползване на Реноватор-

приставките с Реноватор не ви е необходим универсален адаптор. 

 

HP50 Приставка за шлайфане 
Използва се с шлайфащи и полиращи подложки 

  

HP41 И-Скрейпър Приставка за лепило и силикон 

За отстраняване на настилки/подово/покритие/уплътнения 

HP05 И-кът Соу Приставка за метал 

За рязане на метал/дърво/пластмаса 

  

HP47 Приставка за керамика и мазилка 

За разрязване на фина мазилка/керамика/отстраняване на фуги 

SP60/ SP120/ SP240 Полираща подложка 

Едрозърнеста/Обикновена/Фина шкурка 

HP37 Полукръгла приставка за дърво 

За рязане на дърво/гипсокартон/ПДЧ/ОСБ/пластмаса 

BP10 Приставка за полиране 
Полиране на метал 

 

Използвайте аксесоарите на оригиналния производител! 

Неизпълняването на инструкциите може да предизвика електрически шок, пожар 

и/или сериозно нараняване! 
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ОБЕЗОПАСЯВАНЕ НА ПРОСТРАНСТВОТО: 

� Поддържайте работното пространство чисто и добре осветено. Претрупани или тъмни 

помещения са предпоставка за злополуки. Не употребявайте уреда в помещения, 

където има запалими течности, газове или прах. Уредът създава искри, които могат да 

подпалят праха или парите. Не позволявайте деца да се приближават до уреда! Не се 

разсейвайте, докато работите, защото може да загубите контрол. 

� Щепселът трябва да отговаря на контакта: никога не го видоизменяйте по никакъв 

начин. Не използвайте щепсели с адаптер със заземения уред. Избягвайте контакт със 
заземени повърхности като тръби, радиатори, печки или хладилници. Съществува 

опасност да ви удари ток. Не излагайте уреда на дъжд или намокряне: ако в уреда 

попадне вода, съществува по-голям риск да ви удари ток. Не носете уреда за кабела. 

Не го изключвайте като го дърпате от кабела, а винаги дърпайте от щепсела. Дръжте 

кабела далеч от топлина, горива, разтворители, остри ъгли и движещи се части. 

Повреден или оплетен кабел увеличава риска от токов удар. Когато ползвате уреда 

навън, използвайте кабел удължител, подходящ за тази цел. Ако не може да избегнете 

работата с уреда във влажно помещение, използвайте Дефектнотокова защита (ДТЗ). 

ЛИЧНА БЕЗОПАСНОСТ: 

Бъдете внимателен и наблюдавайте какво правите, когато използвате уреда. Не го 

използвайте, ако сте уморен, под влияние на наркотици, алкохол или лекарства. 

Момент разсейване по време на работа с уреда може да причини сериозно нараняване. 

Използвайте лична защитна екипировка. Винаги носете предпазител за очите (очила). 

Защитна екипировка като маска за прах, нехлъзгащи се обувки, шлем, тапи за уши ще 

намалят риска от нараняване. Внимавайте за инцидентно включване на уреда: уверете 

се, че уредът е изключен (на позиция off), когато го хващате, пренасяте или преди да 

го свържете с контакта или комплекта батерии. Отстранете ключа за поставяне на 

приставките, преди да включите уреда. Не се протягайте, стойте стабилно и пазете 

баланс през цялото време. Неотстранен ключ за поставяне върху въртящата се глава 

може да доведе до нараняване. Облечете се в подходящо облекло: не носете висящи 

дрехи или бижута. Пазете косата, дрехите и ръкавиците далеч от движещите се части. 

Уверете се, че приставката за прахосмукачка е правилно свързана и включена. 

Не използвайте уреда с по-голяма скорост, от нужната за изпълнение на задачата. Не 

използвайте уреда, ако ключът не се включва или изключва (уред, който не може да се 

контролира с ключа е опасен и трябва да бъде поправен). Изключвайте от контакта 
или комплекта батерии, преди да нагласяте или сменяте приставки, както и при 

съхранение. Тези мерки предотвратяват инцидентното стартиране на уреда. 

Проверявайте за неправилно равняване или свързване, счупване или друг проблем, 

който би могъл да попречи на функционирането на уреда. Ако се повреди, не го 

използвайте. Поддържайте приставките остри и чисти. Използвайте уреда и 

приставките само по предназначение.   

ДРУГИ ПРАВИЛА ЗА ЛИЧНА БЕЗОПАСНОСТ:   

1. Винаги носете предпазител за очите (очила). 
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2. Не използвайте Реноватор при влажни или мокри условия.  

3. Ако употребявате дълго, носете тапи за уши. 

4. В прашни помещения носете противопрашна маска.  

5. Проверете и отстранете пирони, винтове или други метални предмети от 
дървесината, преди шлайфане и полиране.  

6. Винаги проверявайте стените и таваните за скрити кабели или тръби. 

7. Използвайте скоби, стяги или други подходящи уреди, за да прикрепите работния 

детайл към работното място.  

8. Използвайте приставки само на производителя. 

9. Не използвайте счупени, повредени или изхабени приставки или аксесоари (винаги 

трябва да са в добро състояние). 

10. Преглеждайте кабела и щепсела преди употреба. Ако има повреда, първо я 

отстранете. Уверете се, че кабелът е включен на безопасно място. 

11. Не увивайте или дърпайте кабела: пазете далеч от топлинни източници, течности, 

остри обекти и движещи се части през цялото време.  

12. Винаги включвайте Реноватор на чисто място и оставете да набере оптимална 

скорост, преди да започнете работа по детайла.  

13. Преди да смените приставките, изключете, изключете и от контакта.  

14. Не забивайте прекалено навътре приставката за метал И-кът Соу и не използвайте 
прекалено голяма сила. Не правете прекалено дълбок разрез.  
15. Пазете ръцете си далеч от работното пространство. Режете далеч от себе си и 

други хора.  

16. Винаги дръжте Реноватор с изолираната дръжка, когато режете на места, където 

може да има открити жици или електрически кабели.  

17. Може да се стигне до токов удар, ако металните части на Реноватор влязат в 

контакт с открити жици. 

18. Запознавайте хората, които ще използват Реноватор с тези инструкции. 

 

Докато работите с Реноватор, може да усетите вибрация (за да я намалите, 

използвайте подходящите практики на работа). Никога не работете невнимателно с 

уреда. Прахът, получен с Реноватор при шлайфане, рязане и пробиване на определени 

материали може да съдържа химикали, които причиняват  рак, родилни дефекти или 

навреждат на репродуктивните функции. Примери за подобни материали са: 

� олово от бои на оловна основа 

� силициев двуокис на прах от тухли, цимент и друга зидария 

� арсеник и хром от химично третиран дървен материал 

В зависимост от това колко често работите с подобни материали, рискът от излагане 

на тяхното действие е различен. За да намалите този риск: 

� винаги работете в добре проветрявано помещение 
� използвайте маски за прах, специално предназначени да филтрират подобни 

микроскопични частици, както и друг предпазен екип 

� използвайте приставката за прах на Реноватор с филтрираща система, за да 

предотвратите разпръскването на прах във въздуха. 

Избягвайте дълго излагане на прах от шлайфане, полиране, рязане, пробиване и други 

строителни дейности. Носете защитно облекло и измивайте работното пространство 

със сапун и вода. Не позволявайте в очите, ушите или по кожата ви да попадне прах. 

Така може да погълнете опасни химикали. Използването на Реноватор върху някои 

материали може да създаде или разпръсне прах, който да причини сериозни и трайни 

дихателни проблеми или друго нараняване. Винаги използвайте защита на 
дихателните органи, подходяща за излагане на прах, според националните здравни 
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организации. Праховите частици трябва да се отвеждат далеч от лицето и тялото. 

Винаги използвайте подходящи удължители за кабел (уверете се предварително, че са 

в добро състояние). Препоръчваме токът за уреда да бъде снабдяван с дефектнотокова 
защита с електрически ток от 30mA или по-малко.  

 

ДВОЙНА ИЗОЛАЦИЯ: 

Реноватор е двойно изолиран. Това означава, че външните метални части са 

изолирани от основния уред. По този начин уредът няма нужда да бъде заземяван. 

Изолационните бариери между електрическите и механичните компоненти създават 

двойната изолация. Задръжте уреда за изолираните повърхности за хващане, когато 

извършвате разрязване, при което приставката може да влезе в контакт със скрита 
жица или собствения си кабел.  

Уверете се, че мощността в дома ви отговаря на посочената мощност на уреда. 

Реноватор има кабел с двоен проводник. Изключвайте от контакта, преди поставяне 
на избрана приставка или поддръжка.  

 

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:  

Волтаж: 230-240V 

Честота: 50Hz 

Мощност: 250 Watts 

Скорост на вибрация:8500-21000 вибрации в минута 

Ъгъл на вибрация: 2.80 

Защита: двойна изолация 

Тегло: 1,5 кг. 
 

Прикрепяне на приставките: при смяна на приставките или за друга работа с уреда, 

носете защитни ръкавици. Внимавайте да не докосвате острите ръбове на 

приставките, за да избегнете нараняване. Внимавайте, защото при работа приставките 
се нагряват и ако ги докоснете, веднага след спирането, могат да ви наранят. Не 
насочвайте острието към друг човек, защото съществува риск от нараняване.  

СВЪРЗВАНЕ НА ПРИСТАВКАТА ЗА ПРАХОСМУКАЧКА:  

Преди поставяне или отстраняване на приставки, изключете уреда и от бутона, и от 
контакта. Тази превантивна мярка елиминира опасността от инцидентно стартиране 
на уреда.  

ИЗПОЛЗВАНЕ НА БУТОНА ЗА ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ (ON/OFF): 

 

 

За да включите Реноватор натиснете бутона напред, за да разкриете 
маркировката (I).  

 

 

 

За да изключите Реноватор върнете бутона назад, за да разкриете 

маркировката (0).  
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ИЗПОЛЗВАНЕ БУТОНА ЗА НАСТРОЙВАНЕ НА СКОРОСТИ: 

 

 

Докато Реноватор работи, може да избирате скоростта, 

достигайки до оптималната вибрация за приставките, в 

зависимост от тяхното приложение.  

 

 

ОБЕЗОПАСЯВАНЕ НА РАБОТНОТО МЯСТО: 

 

Когато е възможно, използвайте скоби, стяги или 

менгеме, за да застопорите на място. Режете 

материала, опрян до устойчиво място или детайл, за 
да намалите вибрациите. Винаги проверявайте дали 

няма да разрежете кабели или жици на мястото, на 

което работите.  

 

ПОСТАВЯНЕ НА ПРИСТАВКИТЕ: 

Следвайте тези стъпки, преди  за използвате приставките. 

 

1. Отвинтете болта и отстранете шайбата (уверете се, че 

зегерката остава върха болта). 

;с 

2. Почистете държача на приставката, самата приставка, болта 

и шайбата. 

3. Поставете приставката точно върху шестоъгълната глава на 

уреда. 

4. Поставете отново шайбата и болта. Уверете се, че са добре 

прикрепени. 

5. Затегнете болта с предвидения за целта ключ. 

6. Уверете се, че всички части са правилно поставени на една 

линия и са свързани здраво. 
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СМЯНА НА ЪГЪЛА НА ПРИСТАВКИТЕ: 

ВНИМАНИЕ! Преди поставяне или отстраняване на приставки, изключете уреда и от 

бутона, и от контакта. 

 

 

Типично приложение: поставете приставката под 

ъгъл, който ще направи по-лесен достъпа до 

работното пространство. Нагласете избрания ъгъл, 

преди отново да поставите болтовете и шайбата.  
 

Възможност за нагласяне под 8 различни ъгъла. 

 

Рязане под ъгъл от 90° 

 

 
 

  СГЛОБЯВАНЕ НА ПРИСТАВКАТА ЗА ПРАХОСМУКАЧКА: 

ВНИМАНИЕ! Преди поставяне или отстраняване на приставката, изключете уреда и 

от бутона, и от контакта. 
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ПРИКРЕПЯНЕ НА ПРИСТАВКАТА ЗА ПРАХОСМУКАЧКА: 

ВНИМАНИЕ! Преди поставяне или отстраняване на приставки, изключете уреда и от 

бутона, и от контакта. 

Може да се използва с всяка от приставките. За работата, с която може да се 

произведе много прах и остатъци.  

 

1. Отстранете приставките от вибриращата глава.       

 

2. Поставете приставката за прахосмукачка в слота на 

основното тяло (прикрепете добре, трябва да чуете 

щракване). Нагласете главата на приставката към тази 

на уреда. Трябва да прилегнат плътно една към друга.  

3. С клипса заключете приставката, за да е стабилна 

(трябва да чуете щракване).                                                                          

 

4. Изберете подходящия накрайник за свързване с 

прахосмукачката и прикрепете приставката към него 

от задната й страна. 

 

5. От другата страна свържете с маркуча на 

прахосмукачката. 

6. Допълнителните приставки могат да се поставят на 

Реноватор, само когато приставката за прахосмукачка 

е здраво закрепена.  

 

 

УПОТРЕБА НА ПРИСТАВКАТА ЗА ПРАХОСМУКАЧКА 

Основно приложение: използвайте я с всяка приставка, при чиято работа се отделя 

много прах или други остатъци. 
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ИЗПОЛЗВАНЕ НА ШЛАЙФАНЕ И ПОЛИРАНЕ ПРИСТАВКИ: 

ВНИМАНИЕ! Преди поставяне или отстраняване на приставки, изключете уреда и от 

бутона, и от контакта. 

 

Предназначени за: оглаждане на 

дървесина, метал, труднодостъпни 

места - особено ъгли, тесни 

пространства или ръбове.  

 

 

 

• Изберете висока скорост на вибрация. 

• Охлаждайте равномерно, за да запазите приставките за по-дълго време. 

• Движете леко (без прекомерен натиск) и придвижвайте с кратки (малки) движения. 

• Силният натиск няма да доведе до по-качествена или по-кратка работа. 

• Оказването на прекомерен натиск води единствено до по-бързото изхабяване на 

приставките. 

• Отворите на приставките правят засмукването по-силно при едновременното ползване 

на тези приставки с приставката за прахосмукачка и прахът се почиства по-лесно. 

 

ПОСТАВЯНЕ НА ПРИСТАВКИТЕ: 

 

ВНИМАНИЕ! Преди поставяне или отстраняване на приставки, изключете уреда и от 

бутона, и от контакта. 
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Отстранете болта и шайбата с ключа, изберете 

приставката, наместете я върху главата. 

После поставете обратно болта и шайбата и завинтете 

здраво. 

Поставете шлайфащата подложка и се уверете, че е 

хубаво прилепена. Опрете подложката с приставката 

върху равномерна повърхност, за да направите здрава 

връзка. 

Поставете отново шайбата и болта. Уверете се, че са 

добре прикрепени. 

Изберете подходящия вид шкурка и я прикрепете 

стабилно върху приставката. Трябва да е прилепнала 

плътно и да не се размества. 

Опрете подложката с приставката върху равномерна 

повърхност, за да направите здрава връзка. Включете 

Реноватор внимателно. Това дава добро сцепление и 

предпазва от износване.  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: ШЛАЙФАНЕ И ПОЛИРАНЕ НА ДЪРВО:  

 

Използвайте подложка с 

едрозърнеста шкурка за 

първоначалното шлайфане, 

после обикновена, а накрая и 

фината за перфектно полиране.  

 

 

Ако някой от краищата на шкурката се е 

изхабил, издърпайте я, завъртете на 120° и я 

поставете отново. 

 

 

 

Еднакво успешно може да шлайфате 

и да полирате всякакви видове 

труднодостъпни места, ъгли, 

ръбове, различни релефи. 
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 УПОТРЕБА НА РЕЖЕЩИТЕ ОСТРИЕТА: 

 

• HP37 Полукръгла приставка за дърво 

 

Типично приложение: рязане на дърво, 

пластмаса, мек метал, ПДЧ, ОСБ, 

гипсокартон, отстраняване на маджун, медна 

тръба (до 3мм), пластмасова тръба. 

 

 

Изберете средна скорост на вибрация. 

Движете 

 острието гладко и равномерно, за да го 

използвате по-дълго. Не натискайте 

прекалено силно. Нагласете скоростта на 3: 

ще режете и контролирате по-лесно. Не 

стягайте болта прекалено много, защото може 

да повредите приставката и ключа.  

 

 

 

Използване на полукръглата приставка за дърво: 

 

Приложение 1: рязане на гипсокартон 

Изберете най-високата скорост на вибрация. 

Прикрепете приставката според предходните 

инструкции. Поставете шайбата по същия начин, както е 

била свалена, за да не остане приставката хлабаво 

закрепена и вибрацията да причини повреда.  

Използвайте равната плоскост на острието, за да режете 

направо по перпендикуляра по стените и ъглите. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

 

Приложение 2: отстраняване на маджун Приложение 3: дълбоко рязане 

  
Приложение 4: рязане на тръби Приложение 5: рязане на метал 

  

 

  

  

 

• HP05 Приставка за метал 

  

 

 

Типично приложение: за рязане на 

метал (вкл. пирони и винтове), 

дърво, пластмаса 

За рязане на метали се препоръчва 

ниска скорост на вибрация. 

Режете равномерно, за да 

използвате остриетата възможно 

най-много. Завъртете острието, за 

да сте сигурни, че е поставено 

правилно на осмоъгълната глава, а 

после го затегнете отново.  

 

ВНИМАНИЕ! Зъбците са изключително остри: избягвайте да ги докосвате, преди да 

поставите, и особено докато работите. Стегнете със стяга или менгеме работния 

материал, преди да разрежете. 

 

Не стягайте болта прекалено силно. Поставете шайбата по същия начин, както е била 

свалена, за да не остане приставката хлабаво закрепена и вибрацията да причини 

повреда. 

 

Уверете се, че приставките са поставени правилно на уреда. Сгъвката на острието 

трябва да сочи навън от болта и шайбата.  
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ПРОИЗХОД: КИТАЙ  

ВНОСИТЕЛ: СТУДИО МОДЕРНА БЪЛГАРИЯ ЕООД 

1404 София, бул. България 81В, тел. 02/ 81 851 51 , www.topshop.bg 

 

 

Имате право да върнете продукта в срок от 7 работни дни от датата на 

получаване /отнася се за стоки, закупени чрез продажба от разстояние/. Съгласно Закона за 

защита на потребителите клиентът няма право да се отказва от договор за продажба на 

стоки, който е сключен в магазина. Чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на потребителите се 

прилага единствено за договори, сключени от разстояние, при положение, че изявлението от 

клиента е направено в сроковете и при условията на Закона за защита на потребителите 

/съгласно чл. 55, ал. 1 срокът е седем работни дни, считано от получаване  на стоката от 

клиента/. 

Съгласно чл. 55, ал. 7 от Закона за защита на потребителите, при отказ от договор 

за продажба, сключен от разстояние, потребителят е длъжен да съхранява получената 

стока, нейното качество и безопасност. За надлежно упражняване на правото си на отказ, 

клиентът следва да представи на „СТУДИО МОДЕРНА БЪЛГАРИЯ” ЕООД стоката във 

вида, в който я е получил, с ненарушена опаковка и неизползвана, придружена с всички 

оригинални документи – договор, фактура, касова бележка. В случай, че е нарушена 

опаковката или стоката е използвана, както и при непредставяне на необходимите 

документи, клиентът няма право да се откаже от договора, както и да получи обратно 

платената сума. 

Рекламации се предявяват в обекта, от който е закупена стоката, а в случай на 

продажба от разстояние – по пощата или с куриер. 

 

За повече информация се обадете на тел. 02/81 851 51, от понеделник до петък, отдел 

Грижа за клиента. 

 

 
 

 
 


