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Pay special attention to statements preceded by the 
following words:

WARNING
 Indicates a strong possibility of severe personal injury or 

loss of life if instructions are not followed.
CAUTION
 Indicates a possibility of personal injury or equipment 

damage if instructions are not followed.
NOTE
 Helpful information for correct function and use.

MEANINGS OF SYMBOLS
NOTE: Some units do not carry them.

Symbols
WARNING

The following show symbols used for the 
machine. Be sure that you understand their 
meaning before use.

Cutter, Portable cut-off  machine
CM75EAP / CM75EBP

It is important that you read, fully understand 
and observe the following safety precautions 
and warnings. Careless or improper use of 
the unit may cause serious or fatal injury.

Read, understand and follow all warnings and 
instructions in this manual and on the unit.

Always wear eye, head and ear protectors, 
and also dust protection, when using this unit

Choke 

On / Start

Off  / Stop

Emergency stop

Maximum spindle speed of the machine.
Warning: Do not use wheels that are rated for 
speeds lower than the indicated maximum 
spindle speed of the machine.

Fire warning! This tool generates sparks when 
cutting metal.

Warning! Do not use damaged cut-off  wheel.

Rotation direction of cut-off  wheel

Cut-off  wheel dimensions

Fuel and oil mixture

Carburetor adjustment - Idle speed

Carburetor adjustment - Low speed mixture

Carburetor adjustment - High speed mixture

Priming pump

8 Guaranteed sound power level

Decompression valve

Hazardous dust and gas emission warning

Kickback warning

Warning! Never use blades designed for 
cutting wood.

WHAT IS WHAT? (Fig. 1)
A: Stop switch: Device for allowing the engine to be started 

or stopped.
B: Throttle lever: Device activated by the operatorʼs fi nger, 

for controlling the engine speed. 
C: Throttle lever lockout: Device that prevents the 

accidental operation of the throttle lever until manually 
released. 

D: Throttle lock: Device for setting the throttle in partially 
open position to aid starting.

E: Fuel tank cap: For closing the fuel tank. 
F: Starter knob: Pull handle to start the engine.
G: Front handle: Support handle located at or towards the 

front of the engine housing.
H: Rear handle: Support handle located at or towards the 

rear of the engine housing.
I: Choke lever: Device for enriching the fuel/air mixture in 

the carburetor, to aid starting. 
J: Priming pump: Device for supplying extra fuel, to aid 

starting. 
K: Cleaner box (B): Cover for pre-fi lter
L: Cleaner box (A): Cover for paper-fi lter and carburetor.
M: Clutch cover: Device between the engine and the cutting 

equipment designed to prevent unintentional contact 
with the transmission.

N: Arm cover: Device between the engine and the cutting 
equipment designed to prevent unintentional contact  
with the transmission.

O: Wheel guard: Cover which is intended to protect the 
operator from wheel contact, and also directs debris 
away from the operator.

P: Nut: Secures the wheel guard to engine.

(Original instructions)
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Q: Anti-vibration spring: Reduce the transmission of 
vibrations to the operator’s hands.

R: Handle(W): Handle for rotating the wheel guard.
S: Decompression valve: Device for reducing the 

compression pressure of engine to aid starting. 
T: Tensioner bolt: Device to increase and release belt 

tension.
U: Tension nut: Mark for indicating the state of tension of 

the belt.
V: Cut-off  wheel: Bonded abrasive with reinforced resinoid 

wheel for cutting, with blotter.
W: Coupler: Device for attaching the hose
X: Valve: Device for adjusting water fl ow rate.
Y: Muffl  er: Reduces engine exhaust noise and directs the 

exhaust gases.
Z: Wheel washer: Flange provided to clamp and drive the 

cut-off  wheel.
a: Bolt: Secures the cut-off  wheel
b: Adapter collar: Spindle attachment for using arbor hole 

25.4mm cut-off  wheels.
c: Combi box spanner: Maintenance tool for removing or 

installing a spark plug 
d: Hex. wrench: Maintenance tool for removing cover and 

tensioning the belt.
e: Protective glasses: Eye protection.
f: Handling instructions: Included with unit. Read before 

operation and keep for future reference to learn proper, 
safe techniques.

WARNINGS AND SAFETY 
INSTRUCTIONS
Operator safety
○ Always wear a proper face shield or protective glasses.
○ Gloves should always be worn when operating this 

machine and also when touching the cut-off  wheel.
○ When using this machine, always wear proper protective 

attire such as jacket, trousers, helmet, boots with steel 
toe-caps and non-slip soles, and eye, ear, leg protection 
equipment whenever you use this machine.

 Do not wear loose clothing, jewelry, short pants and/or 
sandals, or go barefoot.

○ Never let a child or inexperienced person operate the 
machine.

 A fi rst-time operator should obtain practical instruction 
before using the machine.

○ When you wear hearing protection, pay attention to your 
surroundings. Be aware of any bystanders who may be 
signaling a problem.

○ Cutting operations can expose you to respiratory 
hazards such as silica and other harmful dust particles. 
Please wear a protective mask when operating this 
machine.

○ Keep handles free of oil and fuel.
○ Keep hands away from cutting equipment.
○ Do not grab or hold the machine by the cutting 

equipment.
○ Do not smoke or allow smoking near fuel or the machine, 

or while using the machine.
○ When the unit is shut off , make sure the cutting 

attachment has stopped before setting down the unit.
○ When operation is prolonged, take a break periodically 

so that you may avoid possible Hand-Arm Vibration 
Syndrome (HAVS) which is caused by vibration.

○ National regulation can restrict the use of machine.
 And the operator must obey the local regulations of 

working area.

WARNING
○ The machine produces exhaust fumes, which include 

hydrocarbons and benzene. When using this machine, 
suffi  cient ventilation is needed, not only if used indoors 
but also when working in trenches, hollows or other 
confi ned locations. Breathing exhaust fumes can be 
fatal.

○ Do not operate this machine when you are tired, ill or 
under the infl uence of alcohol, drugs or medication.

○ Antivibration systems do not guarantee that you will not 
sustain Hand-Arm Vibration Syndrome or carpal tunnel 
syndrome.

 Therefore, continual end regular users should monitor 
closely the condition of their hands and fi ngers. If any 
of the above symptoms appear, seek medical advice 
immediately.

○ Long or continuous exposure to high noise levels may 
cause permanent hearing impairment. Always wear 
approved hearing protection when operating a machine.

○ If you are using any medical electric/electronic devices 
such as a pacemaker, consult your physician as well as 
the device manufacturer prior to operating any power 
equipment.

Unit / machine safety
○ Inspect the entire machine for any damage before each 

use. Check for fuel leaks and make sure all fasteners are 
in place and securely tightened.

○ Keep others away when making carburetor adjustments.
○ Use only accessories as recommended for this machine 

by the manufacturer.
○ Select and mount the correct cut-off  wheel for the type of 

work to be carried out.
○ All items, other than the items listed in the operator’s/ 

owner’s manual, should be performed by HiKOKI 
Authorized Service Centers. (For example, if improper 
tools are used to remove the fl ywheel or if an improper 
tool is used to hold the fl ywheel in order to remove the 
clutch, structural damage to the fl ywheel could occur 
and could subsequently cause the fl ywheel to burst.)
WARNING

○ Never modify the machine in any way. Do not use your 
machine for any job except that for which it is intended.

○ Tampering with the engine voids the EU type approval of 
this engine.

○ Never use wheels that are rated for speeds lower than 
the maximum spindle speed indicated on the machine.

 A wheel running faster than its rated speed can break 
and fl y apart.

○ The arbor size of wheels and fl anges must properly fi t 
the spindle of the machine.

 Wheels and fl anges with arbor holes that do not match 
the mounting hardware of the machine will run off -
balance, vibrate excessively and may cause loss of 
control.

○ It is important to use only cut-off  wheels designed for use 
on hand-held cut-off  machines. It is dangerous to use a 
cut-off  wheel that is not intended for a hand-held cut-off  
machine.

Fuel safety
○ Mix and pour fuel outdoors and where there are no 

sparks or fl ames.
○ Use a container approved for fuel.
○ Wipe off  all fuel spills and allow any remaining fuel to 

evaporate before starting engine.
○ Move at least 3 m away from fueling site before starting 

engine.
○ Stop engine and let it cool for a few minutes before 

opening fuel tank cap.
○ Store the machine and fuel in area where fuel vapors 

cannot reach sparks or open fl ames from water heaters, 
electric motors or switches, furnaces, etc.

0000Book_CM75EAP.indb   80000Book_CM75EAP.indb   8 2019/01/18   15:08:052019/01/18   15:08:05



English

9

WARNING
 Fuel is highly fl ammable and its fumes should not be 

inhaled. Be particularly careful when handling the 
machine as the sparks produced when cutting metal can 
easily ignite any fuel spillage.

Cutting safety
○ Keep bystanders at a safe distance, away from the 

work area. Anyone entering the work area must wear 
personal protective equipment. Flying fragments from 
the workpiece or the cut-off  wheel may cause injury.

 Children, other unauthorized persons and animals must 
remain well away from the work area.

○ Hold the machine fi rmly with the right hand on the rear 
handle and the left hand on the front handle.

○ Keep fi rm footing and balance. Do not over-reach.
○ Keep all parts of your body away from the muffl  er and 

cutting attachment when the engine is running.
○ Make sure to check the work area for any hidden 

hazards such as water or gas pipes, electrical cables 
and fl ammable substances.

○ Never place the machine on the ground when running.
○ Always ensure that the engine is shut off  and any cutting 

attachments have completely stopped before clearing 
debris from the cutting attachment.

○ Always carry a fi rst-aid kit when operating any power 
equipment.

○ The muffl  er gets very hot during and after use. This also 
applies during idling.

 Be aware of the fi re hazard, especially when working 
near fl ammable substances and/or vapours.
WARNING

○ Exhaust gases from the engine are hot and may contain 
sparks which can cause a fi re. 

 Also, sparks are generated when cutting metal with this 
machine.

 Never use the machine where fl ammable substances 
and gases are present.

○ Sparks generated from cutting operations can cause 
fi res. Always have adequate fi re extinguishing equipment 
available.

○ When relocating to a new work area, be sure to shut off  
the machine and ensure that all cutting attachments are 
stopped.

○ Always ensure that the engine is shut off  and any cutting 
attachments have completely stopped before moving.

 Gyroscopic forces occur when moving while the engine 
is operating and the cut-off  wheel is rotating. This may 
cause you to lose control of the machine.

○ Never cut materials that consist of asbestos. 
○ Never leave the engine running while unattended 

(e.g. on the ground).
Kickback and related warnings
Kickback is a sudden reaction to a pinched or snagged 
rotating wheel. Pinching or snagging causes sudden stalling 
of the rotating wheel which in turn causes the machine to 
be forced in the direction opposite of the wheel's rotation at 
the point of the binding. For example, if an abrasive wheel is 
snagged or pinched by the workpiece, the edge of the wheel 
that is entering into the pinch point can dig into the surface of 
the material causing the wheel to climb out or kick out. The 
wheel may either jump toward or away from the operator, 
depending on the direction of the wheel's movement at the 
point of pinching. Abrasive wheels may also break under 
these conditions. 
Either of these reactions may cause you to lose control of the 
machine which could result in serious personal injury.
Kickback is the result of cut-off  machine misuse and/or 
incorrect operating procedures or conditions that can be 
avoided by taking proper precautions as given below.

○ Kickback occurs when the upper angle of the cut-off  
wheel is used or touches an object when the cut-off  
wheel is running.  Pay special attention not to touch the 
upper angle of the cut-off  wheel to any object. (Fig. 2, 
Fig. 3)

○ Use special care when working corners, sharp edges 
etc. Avoid bouncing and snagging the cut-off  wheel.

 Corners, sharp edges or bouncing have a tendency to 
snag the rotating wheel and cause loss of control or 
kickback. (Fig. 4)

○ Do not use cut-off  wheels other than those approved or 
recommended by the manufacturer. Never use blades 
designed for cutting wood. Failure to comply could result 
in personal accidents or injury.

○ Do not jam the wheel or apply excessive pressure. Do 
not attempt to make an excessive depth of cut.

 Overstressing the wheel increases the loading and 
susceptibility to twisting or binding of the wheel in the cut 
and the possibility of kickback or wheel breakage.

○ If the wheel binds or a cut is interrupted for any reason, 
stop the engine and hold the machine motionless until 
the wheel comes to a complete stop. Never attempt 
to remove the wheel from the cut while the wheel is in 
motion otherwise kickback may occur. Investigate and 
take corrective action to eliminate the cause of wheel 
binding.

○ Do not restart the cutting operation with the wheel in the 
workpiece. After allowing the wheel to reach full speed, 
carefully re-enter the cut. The wheel may bind, walk up or 
kickback if the power tool is restarted in the workpiece.

○ Provide supports for panels or any oversized workpiece 
to minimize risk of wheel pinching and kickback.

 Large workpieces tend to sag under their own weight. 
Supports must be placed under the workpiece so that 
the cutting surface to open. (Fig. 5)

Maintenance safety
○ Maintain the machine according to recommended 

procedures.
○ Disconnect the spark plug before performing 

maintenance except for carburetor adjustments.
○ Keep others away when making carburetor adjustments.
○ Use only genuine HiKOKI replacement parts as 

recommended by the manufacturer.
CAUTION
 Do not disassemble the recoil starter. There is a 

possibility of personal injury with recoil spring.
WARNING

 Improper maintenance could result in serious engine 
damage or in serious personal injury.

Transport and storage
○ Carry the machine by hand with the engine stopped and 

the muffl  er away from your body.
○ Allow the engine to cool, empty the fuel tank and 

carburetor, and secure the machine before storing or 
transporting.

○ Store machine out of the reach of children.
○ Clean and maintain the machine carefully and store it in 

a dry place.
○ Make sure stop switch is off  when transporting or storing.
○ Do not store the cut-off  wheels in a wet or frost condition. 

Pay special attention about the abrasive wheel.
 There is a risk of bursting to using the abrasive wheel 

wetted.
If situations occur which are not covered in this manual, take 
care and use common sense. Contact HiKOKI Authorized 
Service Centers if you need assistance. 
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SPECIFICATIONS

Model CM75EAP CM75EBP
Engine displacement (cm3) 75.0
Spark Plug NGK BPMR-7A
Max. engine power by ISO 7293 (kW) 3.9
Rated engine speed by ISO 7293 (min-1) 9200
Max. engine speed (min-1) 9800
Idle engine speed (min-1) 2500
Fuel Tank Capacity (L) 1.1
Dry weight (kg) 
Without fuel, wheel and accessories 10.4 10.6

Abrasive wheel

Wheel type Type 41
Outer diameter (mm) 305 (12") 355 (14")
Arbor hole diameter (mm) 20 (25.4 with Adapter collar)
Max. speed (min-1) 5100 or more
Max. Thickness (mm) 3.5 4.0

Diamond wheel

Outer diameter (mm) 305 (12") 355 (14")
Arbor hole diameter (mm) 20 (25.4 with Adapter collar)
Max. speed (min-1) 5100 or more
Max. Thickness (mm) 3.5 4.0

Minimum fl ange outside diameter (mm) 101.7
Wheel-fastener tightening torque (N·m) 20
Spindle diameter (mm) 20 (25.4 with Adapter collar)
Spindle max. speed (min-1) 4200
Sound pressure level LpA*1(dB(A)) by ISO 19432

Measured / Uncertainty 99.5 / 3.0
Sound power level LwA*2 (dB(A)) by ISO 19432

Measured / Uncertainty 115 / 3.0
Vibration level (m/s2) by ISO 19432

Front handle*1 / Rear handle*1

Uncertainty
2.2 / 2.7

1.0
2.4 / 2.9

1.0

NOTE
 Noise level/vibration levels are calculated as the time-

weighted energy total for noise / vibration levels under 
various working conditions with the following time 
distribution: 

 *1: 1/7 idle, 6/7 full load.
 *2: Full load.
 All data subject to change without notice.

ASSEMBLY PROCEDURES
Assembly of cut-off  wheel
1. Place the wheel (1) between the two fl anges (2), and 

tighten the bolt (3) by hand. (Fig. 6)
2. Insert the hex. wrench (4) into the hole of arm cover (5) 

and lock the spindle in place while tightening the bolt (3) 
securely using the combi box spanner (6). (Fig. 7)

3. Make sure the rotation direction of the diamond wheel 
conforms to the direction indicated on the clutch cover 
and install the diamond wheel. (Fig. 8)

NOTE
○ When using a wheel with an arbor hole of 25.4mm, securely 

attach the adapter collar (7) to the spindle. (Fig. 9)
○ Select and mount the correct cut-off  wheel for the type of 

work to be carried out.

Abrasive wheels Diamond wheels
Plastic  (Special wheel) —
Masonry  
Metal   (Special wheels)
Cast iron   (Special wheels)

WARNING
○ Do not use damaged wheels. Before each use, inspect 

the wheels for chips, cracks, distortion of shape or 
imbalance and reject any such wheel. 

○ When you use the abrasive cut-off  wheel check the 
expiration year marked (8) on the wheel before attaching. 
(Fig. 10)

 There is a risk of bursting when using a wheel that it past 
its expiration year. 

○ Before tightening the bolt, check that the direction of the 
two fl anges is correct. Also check that the fl anges are 
securely installed in the fl ats of the spindle.

○ The correct tightening torque is 20 N·m. Do not tighten 
more than 20 N·m.

○ Check the wheel by running it for 1 minutes at full throttle 
before applying it to a workpiece.
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Adjustment of belt
1. Loosen the nut (9) with the combi box spanner (6) so that 

the arm cover can (10) move. (Fig. 11)
2. Use the hex. wrench (4) to rotate the tensioner bolt (11) 

so that the position of the tension nut (12) matches with 
the marking (13) on the arm cover (10). (Fig. 12, Fig. 13)

3. Tighten the nut again.
NOTE
 Suffi  cient power is not transmitted to the wheel when the 

belt is loose. Appropriately adjust the belt as necessary.
Adjustment of wheel guard
1. Wheel guard (14) can be moved by hand without using 

a tool. To adjust the wheel guard (14), use handle(W) 
(15), or press the end of wheel guard (14) against the 
workpiece. (Fig. 14)

 Make sure to adjust the wheel guard (14) to shield you 
from any fl ying debris. (Fig. 15)

Wet cutting with water
This machine can be set up for wet cutting which can 
suppress dust emission during cutting.
1. Remove coupler (16) by pulling the coupler from the 

machine. (Fig. 16)
2. Remove the ring (17) from the coupler, slide the ring over 

the hose and insert the hose to the coupler. (Fig. 17)
3. Re-tighten the ring to the coupler securely.
4. Reattach the coupler to the machine until it locks into 

position.
5. Running water into the hose, turn the lever (18) of valve 

(19). (Fig. 18) This will supply to the cut-off  wheel.
Warning

 The cut-off  wheel that is included with this machine is an 
abrasive cut-off  wheel for concrete, stone, or masonry.

 When cutting with water supplied to this cut-off  wheel, 
use the wheel up on the same day. There is a risk of 
bursting when using the abrasive wheel wetted in this 
manner on the following day.  

 For other cut-off  wheels, follow the instructions provided 
with those cut-off  wheels.

Mounting the tools to the machine (Fig. 19)
This machine is designed to store the combi box spanner (6) 
and hex. wrench (4).

OPERATING PROCEDURES
Fuel

WARNING
○ The machine is equipped with a two-stroke engine. 

Always run the engine on fuel, which is mixed with oil. 
Provide good ventilation, when fueling or handling fuel.

○ Fuel is highly fl ammable and it is possible to get seriously 
injured when inhaling or spilling on your body.

 Always pay attention when handling fuel. Always have 
good ventilation when handling fuel.

Fuel (Fig. 20)
○ Always use branded 89 octane unleaded gasoline.
○ Use genuine two-cycle oil or use a mix between 25:1 to 

50:1, please consult about the oil mixture ratio to HiKOKI 
Authorized Service Centers.

○ If genuine oil is not available, use an anti-oxidant added 
quality oil expressly labeled for air-cooled 2-cycle engine 
use (JASO FC GRADE OIL or ISO EGC GRADE). Do not 
use BIA or TCW (2-stroke water-cooling type) mixed oil.

○ Never use multi-grade oil (10 W/30) or waste oil.
○ Never mix fuel and oil in machine’s fuel tank. Always mix 

fuel and oil in a separate clean container. 
Fuel mixing method
Always start by fi lling half the amount of gasoline, which is to 
be used into container.

Then add the whole amount of oil. Mix (shake) the fuel 
mixture. Add the remaining amount of gasoline.
Mix (shake) the fuel-mix thoroughly before fi lling the fuel tank.
Mixing amount of two-cycle oil and gasoline

Gasoline (Liter)
Two-cycle oil (ml)

Ratio 50:1 Ratio 25:1
0.5 10            ———            20
1 20            ———            40
2 40            ———            80
4 80            ———           160

Fueling (Fig. 21)
Before fueling, clean fuel tank cap (20) area carefully to 
ensure that no dirt falls into the tank. Make sure that the fuel 
is well mixed by shaking the container before adding fuel.

WARNING
○ Always shut off  the engine and let it cool for a few 

minutes before refueling.
 Do not smoke or bring fl ames or sparks near the fuel.
○ Slowly open the fuel tank cap (20), when fi lling up with 

fuel, so that possible overpressure disappears.
○ Tighten the fuel tank cap carefully, after fueling.
○ Always move the unit at least 3 m from the fueling area 

before starting.
○ Always wash any spilled fuel from clothing immediately 

with soap.
○ Be sure to check any fuel leaking after refueling.
○ Before fueling, in order to remove static electricity from 

the main body, the fuel container and the operator, 
please touch the ground that is slightly damp.

Starting the cold engine (Fig. 22-27)
CAUTION
 Before starting, make sure that the cut-off  wheel does 

not touch anything.
1. Set stop switch (21) to ON position. (Fig. 22)
2. Pull choke lever (22) fully to set it in the START position. 

(Fig. 23)
3. Push the priming pump (23) approximately ten times so 

that fuel fl ows into carburetor. (Fig. 24)
4. Fully pull the throttle lever (24) while pressing the throttle 

lever lockout (25). Then press the throttle lock (27).
 This will automatically lock to half throttle, to aid in 

starting the engine. (Fig. 22)
5. Push the decompression valve (26). The valve will 

automatically return to the original position once the 
engine has started. (Fig. 25)

6. Holding the tool in position with the left hand on the front 
handle (29) and the right foot pressing down on the rear 
handle (30), rapidly pull the starter knob (28). (Fig. 26)

7. When you hear fi rst ignition, push the choke lever (22) 
fully to set it in the run position. (Fig. 27)

8. Push decompression valve (26) again. 
9. Pull starter knob (28) rapidly again in the aforementioned 

manner.
10. As soon as the engine starts, pull throttle lever (24) 

full once with throttle lever lockout (25) pressed and 
immediately release throttle lock (27). Then half throttle 
is disengaged.

11. Allow the engine to warm up for about 2 to 3 minutes 
before cutting.

NOTE
 To avoid reducing engine life, do not run the engine at 

high speeds without any load over a long period of time.
Starting the warm engine
Use only 1, 5, and 6 of the starting procedure for a cold 
engine.
If the engine does not start, use the same starting procedure 
as for a cold engine.
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Stopping (Fig. 28)
Decrease engine speed, and push stop switch (21) to stop 
position. 

WARNING
 Do not put the machine where there are fl ammable 

materials such as dried grass, since the muffl  er is still 
hot after the engine has stopped.

Basic cutting techniques
1. Adjust the wheel guard to shield you from fl ying debris.
2. Cut a straight shallow line (31) to the range to be cut. 

(Fig. 29)
3. Cut straight along the line to the required depth.

WARNING
○ Do not overreach or cut above shoulder height.
○ Operator and bystanders must not stand in the line of 

rotation of the cut-off  wheel. Doing so may result in serious 
injury or death should the wheel burst.

○ Never apply lateral pressure (side force) to the cut-off  
wheel during cutting. Doing so will damage the cut-off  
wheel.

○ Do not cut in a curved line.
NOTE
○ When cutting, move the machine back and forward along 

the line in order to be not overheat the cut-off  wheel.
 If you cut the same position in long time, the cut-off  wheel 

may get hot and be weakened.
○ Always cut at full speed at all times with pressing lightly. 

This is the way to get best effi  cient for cutting.
○ Do not cut a deep groove at one time. To make deep 

groove, cut several times a shallow groove.

MAINTENANCE
Carburetor adjustment
In the carburetor, fuel is mixed with air. When the engine is 
test run at the factory, the carburetor is adjusted. A further 
adjustment may be required, according to climate and 
altitude. The carburetor has one adjustment possibility:
T = Idle speed adjustment screw.
Idle speed adjustment (T) (Fig. 30)
Check that the pre-fi lter and paper fi lter are clean. When the 
idle speed is correct, the cutting attachment will not rotate. 
If adjustment is required, close (clockwise) the T-screw, with 
the engine running, until the cutting attachment starts to 
rotate. Open (counter-clockwise) the screw until the cutting 
attachment stops. You have reached the correct idle speed 
when the engine runs smoothly in all positions well below the 
rpm when the cutting attachment starts to rotate.
If the cutting attachment still rotates after idle speed 
adjustment, contact HiKOKI Authorized Service Centers.

WARNING
 When the engine is idling, the cutting attachment must 

not rotate under any circumstances. 
NOTE
○ Please use combi box spanner for adjusting the T-screw.
○ Do not touch the High speed adjustment (H) and the 

Low speed adjustment (L) screws on the carburetor. 
Those are only for HiKOKI Authorized Service Centers. 
If you rotate them, it will cause a serious damage to the 
machine.

Air fi lter (Fig. 31)
If the engine power seems to have decreased, it is likely 
because the air fi lter needs to be cleaned.
1. Before cleaning the air fi lter, pull the choke lever (22) to 

prevent dust from entering into the engine.
2. Open cleaner box (B) (32) by loosening cleaner knob 

(33) to expose the pre-fi lter (sponge form) (34) inside the 
cleaner box (B) (32).

3. Clean the pre-fi lter by tapping or blowing it gently. If the 
pre-fi lter is still dirty, rinse it in warm soap suds.

If the inside of cleaner box (B) (32) that is closed off  by the 
pre-fi lter is dirty with dust, clean the paper-fi lter (35) in the 
following manner.
4. In order to take out of paper-fi lter (35) and nylon-fi lter 

(36), open the cleaner box (A) (37) by loosening the M5 
set bolt (38).

5. Clean the nylon-fi lter by tapping or blowing it gently. If 
the nylon-fi lter is still dirty, rinse it in warm soap suds.

6. Clean the paper-fi lter by tapping. If you use compressed 
air to blow out the dust, apply the air gently from inside.

7. Reassemble the parts to their original positions by 
following the aforementioned steps in reverse.

NOTE
○ When you remove paper-fi lter and nylon-fi lter, please 

take care so that dust does not get inside the engine.
○ After rinsing in warm soap suds. Check to make sure that 

the fi lter is dry before reassembly. An air fi lter that has 
been used for some time cannot be cleaned completely. 
Therefore, it must regularly be replaced with a new one. 

 A damaged fi lter must always be replaced.
Spark plug (Fig. 31, 32, 33)
1. Remove cleaner box (B) (32) and cleaner box (A) (37). 

(Fig. 31)
2. Remove the spark plug by turning it counterclockwise 

with the combi box spanner. (Fig. 32)
3. Clean the spark plug if it is dirty. Check the electrode 

gap. The correct gap is 0.6 mm. (Fig. 33)
NOTE
○ When you remove the spark plug, please take care so 

that dust does not get inside the engine.
○ The spark plug should be replaced after about 100 

operation hours or earlier if the electrodes are badly 
eroded.

Fuel fi lter (Fig. 34)
Remove the fuel fi lter (39) from the fuel tank and thoroughly 
wash it in solvent.  After that, push the fuel fi lter into the tank 
completely.
NOTE
 If the fuel fi lter (39) is hard due to dust and dirt, it must be 

replaced.
Anti-vibration systems (Fig. 35)
Check the springs (40) for any loosening or damage. If you 
fi nd any failure in those parts, please contact a HiKOKI 
Authorized Service Center.
Replacing of belt
1. Remove nut (9) using the combi box spanner (6) 

and loosen the tensioner bolt (11) by rotating it 
counterclockwise with the hex. wrench (4). Then, 
remove the arm cover (10). (Fig. 11, 12)

2. Loosen the three bolts (41) on the clutch cover (42) and 
remove clutch cover (42). (Fig. 36)

3. Remove the belt (43) and set a new one in the grooves of 
the pulleys (44)(45) securely. (Fig. 37, 38)

4. Before assembling, turn the tensioner bolt (11) and 
adjust the length protrusion of the tensioner bolt (11) 
from the arm cover (10) to 0 mm. (Fig. 39)

5. Assemble clutch cover and arm cover by following the 
aforementioned steps in reverse.

6. Readjust the tension of the belt. Please refer to 
“Adjustment of belt”.
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Maintenance schedule
Daily maintenance
○ Clean the exterior of the machine.
○ Check that the nut on the arm cover is suffi  ciently tightened.
○ Check that the bolts for the cut-off  wheel are suffi  ciently 

tightened.
○ Check that the cut-off  wheel does not rotate when the 

engine is idling
○ Clean the air fi lter.
Weekly maintenance
○ Check the  recoil starter, especially rope.
○ Clean the exterior of the spark plug.
○ Remove the spark plug and check the electrode gap. 

Adjust it to 0.6 mm or change the spark plug.
○ Check that the air intake at the recoil starter is not clogged.

TROUBLESHOOTING

Condition Probable Cause Remedy

Engine does not start

No fuel or low fuel Supply fuel

Fuel is not in the carburetor Supply fuel and push priming pump a 
few times.

Old fuel Supply new fuel

Spark plug is wet
1. Remove spark plug and dry it
2. Pull starter and dry the fuel inside 

the engine

The fuel pipe is bent or detached Consult a HiKOKI Authorized Service 
Center

Carburetor failure Consult a HiKOKI Authorized Service 
Center

Spark plug failure Replace spark plug or correct the gap

Electrical system failure Consult a HiKOKI Authorized Service 
Center

Engine starts but immediately stalls

No fuel or low fuel Supply fuel

Fuel is not in the carburetor Supply fuel and push priming pump a 
few times.

The choke is closed Push choke lever securely

Carburetor failure Consult a HiKOKI Authorized Service 
Center

Spark plug failure Replace spark plug or correct the gap
Clogged air fi lter Clean the air fi lter

Abnormal vibration

Faulty mounting of the cut-off  wheel Please refer to “Assembly of cut-off  
wheel”

Deformation of the cut-off  wheel Replace the cut-off  wheel

Anti-vibration system failure Consult a HiKOKI Authorized Service 
Center

Engine starts, but the cut-off  wheel 
does not rotate

Belt is loose
Please refer to “Adjustment of belt”

Belt is too tight
Belt is out of pulleys Please refer to “Replacing of belt”

Engine does not stop Electrical system failure Consult a HiKOKI Authorized Service 
Center

Monthly maintenance
○ Rinse the fuel tank with gasoline, and clean fuel fi lter.
○ Clean the exterior of the carburetor and the space 

around it.
Quarterly maintenance
○ Clean the cooling fi ns on the cylinder.
○ Clean the fan and the space around it.
○ Clean the carbon of muffl  er.
CAUTION
 Cleaning of cylinder fi ns, fan and muffl  er shall be done 

by HiKOKI Authorized Service Centers.
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SPECIAL ACCESSORIES
Diamond wheel
HiKOKI off ers a diamond wheel for a variety of applications 
which are listed below.
Diamond wheels (12") for CM75EAP

Type Category Outer Dia. (mm) Arbor hole (mm) Code No.

Diamond wheel

Universal 300 20
773000
773004

Brick and asphalt 300 20
773137
773018

Concrete and hard 
stone 300 20

773008
773012

Diamond wheels (14") for CM75EBP

Type Category Outer Dia. (mm) Arbor hole (mm) Code No.

Diamond wheel

Universal 350 20
773002
773006

Brick and asphalt 350 20
773016
773020

Concrete and hard 
stone 350 20

773010
773014

Water pressure tank (Fig. 40)
HiKOKI water pressure tank is a portable and manual 
pressured tank. This tank allows wet cutting where 
there is no immediately available water supply. 
(Code No.: 712630)

REPLACEMENT PARTS

6699872 6699868 6699867 6699877
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(Переклад первинних інструкцій)
Зверніть особливу увагу на вказівки, що 
супроводжуються такими словами:

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
 Указує на значну ймовірність фізичного травмування 

або летальних випадків у разі недотримання 
вказівок.

ОБЕРЕЖНО!
 Указує на можливість фізичного травмування 

або пошкодження пристрою в разі недотримання 
вказівок.

ПРИМІТКА
 Корисна інформація щодо належного функціонування 

та використання пристрою.

ЗНАЧЕННЯ СИМВОЛІВ
ПРИМІТКА: На деяких виробах вони не зазначаються.

Символи
ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Нижче наведено символи, які 
зазначаються на пристрої. Перш ніж 
користуватися пристроєм, ви повинні 
зрозуміти їх значення.

Різак, переносний відрізний пристрій
CM75EAP/CM75EBP

Ретельно ознайомтеся із викладеними 
далі правилами техніки безпеки 
та попередженнями і завжди їх 
дотримуйтесь. Недбале або неналежне 
користування пристроєм може призвести 
до серйозного травмування або смерті.
Ознайомтеся з усіма попередженнями 
та вказівками, зазначеними в цьому 
посібнику або безпосередньо на пристрої, 
і завжди їх дотримуйтесь.
Завжди надягайте захисні окуляри, каску 
та шумопоглинальні навушники, а також 
використовуйте засоби захисту від пилу 
під час користування даним пристроєм

Заслінка 

Увімкнути / Запуск

Вимкнути / Стоп

Аварійне вимкнення

Максимальна швидкість обертання 
шпинделя пристрою.
Попередження: Не використовуйте круги, 
які призначено для швидкостей менших, 
ніж номінальна максимальна швидкість 
обертання шпинделя пристрою.
Попередження щодо пожежної небезпеки! 
Даний інструмент створює іскри в процесі 
різання металу.

Попередження! Не використовуйте 
пошкоджені відрізні круги.

Напрямок обертання відрізного круга

Розміри відрізного круга

Суміш пального та мастила

Регулювання карбюратора – холостий хід

Регулювання карбюратора – суміш з 
низькою швидкістю

Регулювання карбюратора – суміш з 
високою швидкістю

Пусковий насос

8 Гарантований рівень акустичної потужності

Декомпресійний клапан

Попередження щодо небезпечного пилу та 
викидів газу

Небезпека віддачі

Попередження! Ніколи не використовуйте 
леза, призначені для різання дерева.

КОМПОНЕНТИ (Мал. 1)
A: Вимикач: Пристрій, що запускає або зупиняє двигун.
B: Дросельний важіль: Пристрій активується пальцем 

користувача для регулювання швидкості двигуна. 
C: Блокування дросельного важеля: Пристрій, що 

запобігає випадковій дії дросельного пускового 
пристрою, поки не буде виконано ручне 
деблокування. 

D: Фіксатор дросельної заслінки: Пристрій для 
встановлення дросельної заслінки в частково 
відкрите положення, щоб допомогти запуску.

E: Кришка паливного бака: Для закриття паливного 
бака. 

F: Ручний стартер: Потягнути рукоятку для пуску 
двигуна.

G: Передня рукоятка: Підтримуюча рукоятка, 
розташована на передній частині корпусу двигуна 
або у напрямку до нього.

H: Задня рукоятка: Підтримуюча рукоятка, розташована 
на задній частині корпусу двигуна або у напрямку до 
нього.

I: Важіль заслінки: Пристрій для збагачення паливно-
повітряної суміші в карбюраторі з метою підтримки 
пуску. 

J: Пусковий насос: Пристрій для подачі додаткового 
палива, щоб допомогти запуску. 
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K: Камера очищувача (B): Кришка фільтра попереднього 
очищення

L: Камера очищувача (A): Кришка для паперового 
фільтра та карбюратора.

M: Кришка зчеплення: Пристрій між двигуном і 
різальним інструментом, який призначено для 
запобігання випадкового контакту з передачею.

N: Кришка важеля: Пристрій між двигуном і різальним 
інструментом, який призначено для запобігання 
випадкового контакту з передачею.

O: Захисний кожух круга: Покриття, призначене для 
захисту користувача від контакту з кругом, яке 
також направляє уламки подалі від користувача.

P: Гайка: Для кріплення захисного кожуха круга до 
двигуна.

Q: Пружина для захисту від вібрації: Знижує поширення 
вібрації до рук користувача.

R: Рукоятка (W): Рукоятка для обертання захисного 
кожуха круга.

S: Декомпресійний клапан: Пристрій, який зменшує 
компресійний тиск двигуна, щоб допомогти запуску. 

T: Болт натяжного механізму: Пристрій для збільшення 
та зменшення натягу ременя.

U: Гайка натягу: Відмітка для відображення стану 
натягу ременя.

V: Відрізний круг: Абразивний круг на посиленій 
бакелітовій в'язці для різання, з прокладкою.

W: Зчіплювач: Пристрій для під’єднання шланга
X: Вентиль: Пристрій для регулювання швидкості 

водяного потоку.
Y: Глушник: Зменшує рівень шуму від вихлопу двигуна 

та відводить відпрацьовані гази.
Z: Шайба круга: Фланець, який забезпечує фіксацію та 

приведення в дію відрізного круга.
a: Болт: Фіксує відрізний круг
b: Втулка адаптера: Пристрій для встановлення 

шпинделя для використання відрізних кругів із 
центровим отвором 25,4 мм.

с: Комбінований накидний ключ: Інструмент для 
техобслуговування, монтажу та демонтажу свічі 
запалювання 

d: Шестигранний ключ: Інструмент для 
техобслуговування, монтажу та демонтажу кожуха 
та ременя натягу.

е: Захисні окуляри: Для захисту очей.
f: Інструкції з експлуатації: Додаються до пристрою. 

Прочитати перед експлуатацією та зберігати для 
подальшого звернення при вивченні належного, 
безпечного застосування.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА ПРАВИЛА 
ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
Безпека користувача
○ Завжди одягайте захисний щиток для обличчя або 

захисні окуляри.
○ Завжди потрібно використовувати рукавиці, 

коли працюєте з даним пристроєм, а також коли 
торкаєтеся відрізного круга.

○ Під час експлуатації даного пристрою завжди 
використовуйте захисне спорядження, таке як: 
куртка, штани, каска, взуття зі сталевими носками 
та неслизькою підошвою, засоби захисту для очей, 
вух, ніг.

 Не вдягайте вільний одяг, прикраси, короткі штани 
та/або сандалі та не користуйтеся пристроєм 
босоніж.

○ Ніколи не дозволяйте дитині чи недосвідченій особі 
користуватися пристроєм.

 Користувач-початківець перед використанням 
пристрою повинен отримати практичний інструктаж.

○ При використанні засобів для захисту органів слуху 
звертайте увагу на навколишнє оточення. Звертайте 
увагу на людей, які можуть повідомляти про якісь 
проблеми.

○ Процес різання може призвести до вдихання 
небезпечних речовин: діоксиду кремнію або інших 
шкідливих частинок пилу. Завжди надягайте 
респіратор під час експлуатації пристрою.

○ Слідкуйте, щоб на рукоятках не накопичувалися 
мастило та пальне.

○ Не торкайтеся руками різального механізму.
○ Не беріть і не тримайте пристрій за різальний 

механізм.
○ Не паліть і не дозволяйте іншим палити поблизу 

паливного контейнера або пристрою, а також під час 
використання пристрою.

○ Коли пристрій вимкнено, переконайтеся, що 
різальний механізм зупинився, потім покладіть 
пристрій.

○ У разі тривалого використання пристрою час від часу 
робіть перерви, щоб уникнути вібраційної хвороби, 
яка спричиняється тривалою дією вібрації.

○ Державні нормативні акти можуть забороняти 
використання пристрою.

 Користувач повинен дотримуватися місцевих правил 
для робочої зони.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ

○ Пристрій виробляє вихлопні гази, до складу яких 
входять вуглеводні та бензол. При використанні 
даного пристрою потрібна достатня вентиляція, це 
потрібно не тільки при використанні в приміщенні, 
але й при використанні в траншеях, лощинах або 
інших обмежених чи замкнутих місцях. Вдихання 
вихлопних газів може бути смертельним.

○ Не користуйтеся пристроєм, якщо ви втомлені, 
погано почуваєтесь або перебуваєте під впливом 
алкоголю, наркотичних засобів або медичних 
препаратів.

○ Противібраційні системи не убезпечують вас 
повністю від вібраційної хвороби чи синдрому 
зап’ястного каналу.

 Тому в разі тривалого або регулярного використання 
пристрою слід ретельно стежити за станом рук 
та пальців. Якщо з’явиться один із згаданих вище 
симптомів, слід негайно звернутися до лікаря.

○ Тривалий або безперервний вплив високого рівня 
шуму може викликати перманентне погіршення 
слуху. Завжди використовуйте рекомендовані 
засоби захисту органів слуху при експлуатації 
пристрою.

○ Якщо ви використовуєте будь-які електричні/
електронні медичні пристрої, наприклад 
кардіостимулятор, перш ніж користуватися 
електросиловим обладнанням, проконсультуйтеся з 
лікарем та виробником пристрою.

Безпека пристрою
○ Оглядайте весь пристрій на предмет будь-якого 

пошкодження перед кожним використанням. 
Перевіряйте відсутність витоку пального і надійність 
фіксації кріплень.

○ Під час регулювання карбюратора поблизу не має 
бути сторонніх людей.

○ Використовуйте лише ті аксесуари, які схвалено 
виробником даного пристрою.

○ Виберіть і встановіть належний відрізний круг, який 
відповідає типу робіт, що будуть виконуватися.
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○ Усі види обслуговування, крім перелічених 
у посібнику користувача/власника, повинні 
виконуватися уповноваженим сервісним центром 
компанії HiKOKI. (Наприклад, якщо для демонтажу 
маховика застосовуються невідповідні інструменти, 
або якщо подібні інструменти використовуються 
для утримання маховика, щоб демонтувати 
муфту, на маховику можуть виникнути структурні 
пошкодження, що потім призведе до розриву 
маховика.)
ПОПЕРЕДЖЕННЯ

○ За жодних умов ніколи не виконуйте ніяких 
модифікацій пристрою. Використовуйте пристрій 
тільки за призначенням.

○ Несанкціоновані зміни двигуна позбавляють тип 
двигуна сертифікації в ЄС для цього двигуна.

○ Ніколи не використовуйте круги, які призначено для 
швидкостей менших, ніж максимальна швидкість 
обертання шпинделя пристрою.

 Круг, який обертається зі швидкістю більшою від 
номінальної, може зламатися і відлетіти в бік.

○ Розмір центрового отвору кругів і фланців повинен 
належним чином відповідати шпинделю пристрою.

 Круги й фланці із центровими отворами, 
які не відповідають монтажним кріпильним 
пристосуванням пристрою, призведуть до 
розбалансування й надмірної вібрації та можуть 
спричинити втрату управління.

○  Важливо використовувати тільки ті відрізні круги, 
які призначено для використання на переносних 
відрізних пристроях. Небезпечно використовувати 
відрізний круг, який не призначено для переносного 
відрізного пристрою.

Безпека використання пального
○ Змішуйте пальне та наповнюйте паливний бак на 

відкритому повітрі та за відсутності джерела іскор 
або відкритого вогню.

○ Використовуйте відповідний паливний контейнер.
○ Витріть розлите пальне та почекайте доки не 

випаруються залишки перед запуском двигуна.
○ Перш ніж запустити двигун пристрою, відійдіть від 

місця наповнення паливного бака щонайменше на 3 м.
○ Зупиніть двигун і дайте йому охолонути протягом 

декількох хвилин, перш ніж відкрити кришку 
паливного бака.

○ Зберігайте пристрій і паливо в місцях, де випари 
пального не матимуть контакту з іскрами або 
відкритим вогнем, джерелами яких можуть бути 
нагрівачі води, електричні двигуни чи перемикачі, 
печі тощо.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ

 Паливо є легкозаймистою речовиною і його 
випари не слід вдихати. Будьте особливо обережні 
при використання пристрою, оскільки іскри, які 
утворюються під час різання металу, можуть легко 
запалити будь-який витік палива.

Безпека під час використання пристрою
○ Сторонні особи повинні триматися на безпечній 

відстані від робочої зони. Кожен, хто входить до 
робочої зони, повинен використовувати засоби 
індивідуального захисту. Фрагменти оброблюваної 
деталі або відрізного круга можуть відлетіти й 
призвести до травмування.

 Діти, інші особи, які не мають дозволу знаходитися 
біля пристрою, та тварини повинні залишатися на 
достатній відстані від робочої зони.

○ Міцно тримайте пристрій правою рукою за задню 
рукоятку, а лівою рукою — за передню рукоятку.

○ Зберігайте стійке положення та рівновагу. Не 
намагайтесь дотягнутися до віддалених місць.

○ Під час використання пристрою тримайте корпус 
тіла подалі від глушника та різального механізму.

○ Обов’язково перевірте робочу зону на предмет 
прихованих небезпек, таких як: наявність 
водних або газових труб, електричних кабелів та 
вогненебезпечних речовин.

○ Ніколи не кладіть увімкнений пристрій на землю.
○ Завжди необхідно вимкнути двигун і дочекатися 

повної зупинки різального пристрою, перш ніж 
видаляти осколки, уламки та промислове сміття з 
різального пристрою.

○ Користуючись будь-яким силовим обладнанням, 
слід завжди мати при собі аптечку першої допомоги.

○ При експлуатації глушник сильно нагрівається і 
залишається гарячим після використання. Це також 
відноситься і до роботи на холостому ходу.

 Пам’ятайте про небезпеку виникнення пожежі, 
особливо при роботі поблизу легкозаймистих 
речовини та/або парів.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ

○ Вихлопні гази від двигуна гарячі й можуть іскритися, 
що може спричинити пожежу. 

 Також іскри утворюються в процесі різання металу 
пристроєм.

 Ніколи не використовуйте пристрій у місцях, де 
присутні вогненебезпечні речовини та гази.

○ Іскри, що утворюються в процесі різання, можуть 
спричинити пожежу. Потрібно завжди мати в 
наявності відповідне обладнання для гасіння пожежі.

○ Переміщаючись до іншої робочої ділянки, 
обов’язково вимкніть пристрій і зачекайте, щоб усі 
його компоненти зупинилися.

○ Завжди необхідно відключати двигун і дочекатися 
повної зупинки різального інструменту, перш ніж 
переміститися на нове місце.

 Під час руху, коли двигун працює і відрізний круг 
обертається, діють гіроскопічні сили. Це може 
призвести до втрати керування пристроєм.

○ Ніколи не ріжте матеріали, до складу яких входить 
азбест. 

○ Ніколи не залишайте двигун, що працює, без нагляду 
(наприклад, на землі).

Віддача й відповідні попередження
Віддача — це раптова реакція на те, що защемився 
або зачепився круг, який обертається. Защемлення 
або зачеплення спричиняє різку зупинку круга, який 
обертається, а це викликає неконтрольований рух 
пристрою в бік, протилежний обертанню круга в місці 
зажиму. Наприклад, якщо абразивний круг зачепився 
або його защемило оброблюваною деталлю, тоді гострий 
край круга, який потрапляє в затиснуте становище, 
може застрягти в поверхні матеріалу, що призведе до 
різкого зльоту або виштовхування круга. Круг може 
відскочити або на користувача, або далеко від нього, 
залежно від напрямку руху круга в точці защемлення. 
Також абразивні круги можуть ламатися за цих умов. 
При будь-якій із цих реакцій можна втратити контроль 
над пристроєм, що спричинить серйозну травму.
Віддача — це результат неправильного вживання 
різального пристрою та/або неправильного процесу 
виконання або складних умов, яких можна уникнути, 
якщо належним чином виконувати запобіжні заходи, 
наведені нижче.

○ Віддача виникає, коли верхній кут відрізного круга 
використовується або торкається об'єкта під час 
роботи відрізного круга.  Приділіть особливу увагу 
тому, щоб верхній кут відрізного круга не торкався 
жодного об'єкта. (Мал. 2, Мал. 3)
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○ Дотримуйтеся особливої обережності при 
обробленні кутів, гострих країв тощо. Уникайте 
вібрації та зачеплення відрізного круга.

 Кути, гострі краї або вібрації призводять до 
зачеплення круга, що обертається, і спричиняють 
втрату управління або віддачу. (Мал. 4)

○ Не використовуйте відрізні круги інші, ніж 
підтверджені або рекомендовані виробником. Ніколи 
не використовуйте леза, призначені для різання 
дерева. Недотримання цього може призвести до 
нещасних випадків або травмування.

○ Не затискайте круг або не застосовуйте надмірного 
надавлювання. Не намагайтеся зробити надмірну 
глибину різання.

 Перенапруження круга збільшує навантаження та 
вразливість від закручування або защемлення круга 
в розрізі, що може призвести до поломки круга або 
віддачі.

○ Коли круг вібрує або розріз переривається з будь-
якої причини, зупиніть двигун і залиште пристрій 
нерухомим, поки круг повністю не зупиниться. Ніколи 
не намагайтеся усунути круг з розрізу в той час, 
коли круг обертається, інакше можливе виникнення 
віддачі. Огляньте та вжийте заходів щодо усунення 
причини затискання круга.

○ Не починайте знову процес різання, тримаючи круг в 
оброблюваному матеріалі. Дозвольте кругу досягати 
максимальної швидкості, а потім акуратно знову 
ввійдіть у розріз. Круг може защемитися, піднятися 
або віддати назад, якщо почати знову користуватися 
електроінструментом в оброблюваному матеріалі.

○ Використовуйте опори для панелей або будь-
яких негабаритних оброблюваних матеріалів, що 
обробляються, щоб мінімізувати ризик защемлення 
круга або віддачі.

 Габаритні оброблювані матеріали мають тенденцію 
провисати під власною вагою. Опори необхідно 
розмістити під оброблюваним матеріалом так, щоб 
відкрити ріжучу поверхню. (Мал. 5)

Безпека техобслуговування
○ Здійснюйте техобслуговування пристрою відповідно 

до рекомендованих процедур.
○ Перед виконанням техобслуговування (за винятком 

регулювання карбюратора) потрібно від’єднати свічу 
запалювання.

○ Під час регулювання карбюратора поблизу не має 
бути сторонніх людей.

○ Використовуйте лише оригінальні запчастини 
HiKOKI, рекомендовані виробником пристрою.

ОБЕРЕЖНО
 Не розбирайте ручний стартер. Існує ймовірність 

отримання травми через поворотну пружину.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ

 Неналежне техобслуговування може спричинити 
серйозне пошкодження двигуна або травми.

Транспортування та зберігання
○ Переносьте пристрій у руках з вимкненим двигуном 

та глушником, розміщеним подалі від вашого тіла.
○ Перед зберіганням або транспортуванням пристрою 

зачекайте, поки двигун охолоне, випорожніть 
паливний бак і карбюратор та зафіксуйте пристрій.

○ Зберігайте пристрій у місцях, недоступних для дітей.
○ Тримайте пристрій у чистоті, ретельно виконуйте 

технічне обслуговування та зберігайте в сухому місці.
○ Перед транспортуванням чи зберіганням 

переконайтеся, що двигун вимкнено.
○ Не зберігаєте відрізні круги у вологих та морозних 

умовах. Особливу увагу приділіть абразивному 
кругу.

 Існує ризик розриву при використанні вологого 
абразивного круга.

За обставин, не описаних у цьому посібнику, 
зберігайте обережність та керуйтеся здоровим 
глуздом. За підтримкою і консультацією звертайтеся до 
уповноваженого сервісного центру компанії HiKOKI. 
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ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель CM75EAP CM75EBP

Робочий об'єм двигуна (см3) 75,0
Свіча запалювання NGK BPMR-7A
Макс. потужність двигуна згідно з ISO 7293 (кВт) 3,9
Номінальна швидкість обертання двигуна згідно з ISO 
7293 (хв-1) 9200

Макс. швидкість обертання двигуна (хв-1) 9800
Швидкість обертання двигуна на холостому ходу (хв-1) 2500
Ємність паливного бака (л) 1,1
Суха маса (кг) 
Без пального, круга та аксесуарів 10,4 10,6

Абразивний круг

Тип круга Тип 41
Зовнішній діаметр (мм) 305 (12") 355 (14")
Діаметр центрового отвору (мм) 20 (25,4 з втулкою адаптера)
Макс. швидкість обертання (хв-1) 5100 або більше
Макс. товщина (мм) 3,5 4,0

Діамантовий круг

Зовнішній діаметр (мм) 305 (12") 355 (14")
Діаметр центрового отвору (мм) 20 (25,4 з втулкою адаптера)
Макс. швидкість обертання (хв-1) 5100 або більше
Макс. товщина (мм) 3,5 4,0

Мін. зовнішній діаметр фланця (мм) 101,7
Момент затягування кріплення круга (Н·м) 20
Діаметр шпинделя (мм) 20 (25,4 з втулкою адаптера)
Макс. швидкість обертання шпинделя (хв-1) 4200
Рівень звукового тиску LpA*1 (дБ(A)) згідно з ISO 19432

Виміряне значення / Похибка 99,5 / 3,0
Рівень звукової потужності LwA*2 (дБ(A)) згідно з ISO 19432

Виміряне значення / Похибка 115 / 3,0
Рівень вібрації (м/с2) згідно з ISO 19432

Передня рукоятка*1 / Задня рукоятка*1

Похибка
2,2 / 2,7

1,0
2,4 / 2,9

1,0

ПРИМІТКА
 Рівень шуму/вібрації обчислюється як зважена за 

часом сумарна енергія для рівнів шуму / вібрації 
за різних робочих умов та за наступного часового 
розподілу: 

 *1: 1/7 холостого ходу, 6/7 повного навантаження.
 *2: Повне навантаження.
 Усі дані може бути змінено без повідомлення.

ПОСЛІДОВНІСТЬ МОНТАЖУ
Монтаж відрізного круга
1. Установіть круг (1) між двома фланцями (2) і затягніть 

болт (3) вручну. (Мал. 6)
2. Вставте шестигранний ключ (4) в отвір кришки 

важеля (5) та застопоріть шпиндель у місці під час 
затягування болта (3), надійно використовуючи 
комбінований накидний ключ (6). (Мал. 7)

3. Переконайтеся, що напрямок обертання алмазного 
круга відповідає напрямку, вказаному на кришці 
зчеплення та встановіть алмазний круг. (Мал. 8)

ПРИМІТКА
○ Коли використовується круг із центровим отвором 

25,4 мм, надійно прилаштуйте втулку адаптера (7) до 
шпинделя. (Мал. 9)

○ Виберіть і встановіть належний відрізний круг, який 
відповідає типу робіт, що будуть виконуватися.

Абразивні круги Діамантові круги

Пластик  (Спеціальний круг) —

Кам'яна/
цегляна 
кладка

 

Метал   (Спеціальні круги)

Чавун   (Спеціальні круги)

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
○ Не використовуйте пошкоджені круги. Перед кожним 

використанням оглядайте круги на наявність осколків, 
тріщин, спотворення профілю або дисбалансу та 
відбраковуйте всі круги з такими дефектами. 

○ При використанні абразивного відрізного круга 
перевірте рік закінчення терміну придатності (8), 
позначений на крузі, перш ніж його встановити. 
(Мал. 10)

 Існує небезпека розриву при використанні круга, 
термін придатності якого закінчено. 
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○ Перед затягненням болта перевірте правильність 
напрямку двох фланців. Також перевірте надійність 
закріплення фланців у шайбах шпинделя.

○ Правильний момент затяжки - 20 Н·м. Не затискайте 
сильніше, ніж на 20 Н·м.

○ Перед виконанням обробки деталі перевірте круг у 
роботі на повній швидкості протягом 1 хвилини.

Регулювання ременя
1. Ослабте гайку (9) за допомогою комбінованого 

накидного ключа (6) так, щоб щиток для захисту 
руки (10) міг рухатися. (Мал. 11)

2. Використовуйте шестигранний ключ (4), щоб 
повернути болт натяжного механізму (11) так, щоб 
положення гайки натягу (12) відповідало відмітці (13) 
на кришці важеля (10). (Мал. 12, Мал. 13)

3. Затягніть гайку знову.
ПРИМІТКА
 Достатня потужність не передається на круг, коли 

ремінь ослаблено. Належним чином налаштуйте 
ремінь.

Налаштування захисного кожуха круга
1. Захисний кожух круга (14) можна переміщати вручну 

без застосування інструменту. Щоб відрегулювати 
захисний кожух круга (14), використовуйте 
рукоятку (W) (15), або натисніть на край захисного 
кожуха круга (14) навпроти оброблюваного 
матеріалу. (Мал. 14)

 Налаштуйте захисний кожух круга (14) для захисту 
від будь-яких уламків, що можуть вилетіти. (Мал. 15)

Вологе різання із застосуванням води
Цей пристрій можна налаштувати для вологого різання, 
яке може зменшити викид пилу під час різання.
1. Зніміть зчіплювач (16), потягнувши його з пристрою. 

(Мал. 16)
2. Зніміть муфту (17) зі зчіплювача, здвиньте муфту на 

шланг і вставте шланг у зчіплювач. (Мал. 17)
3. Знову надійно затягніть муфту на зчіплювачі.
4. Знову прилаштуйте зчіплювач до пристрою так, щоб 

він став на місце.
5. Пустіть воду по шлангу та поверніть важіль (18) 

на вентилі (19). (Мал. 18) Після цього вода буде 
подаватися до відрізного круга.
Попередження

 Відрізний круг, яким комплектується даний пристрій, — 
це абразивний відрізний круг, призначений для бетону, 
каменю або цегляної кладки.

 При різанні із застосуванням води цим відрізним 
кругом, використайте круг у цей же день. Існує ризик 
розриву при використанні в такий спосіб вологого 
абразивного круга наступного дня.  

 При використанні інших відрізних кругів виконуйте 
призначені для них інструкції.

Установлення інструмента на пристрій (Мал. 19)
Даний пристрій комплектується комбінованим накидним 
ключем (6) і шестигранним ключем (4).

СПОСОБИ ВИКОРИСТАННЯ
Пальне

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
○ Цей пристрій обладнано двотактним двигуном. Для 

роботи двигуна використовуйте пальне, змішане з 
мастилом. Наповнювати паливний бак та поводитись 
з паливом слід в умовах належної вентиляції.

○ Паливо вогненебезпечне і може заподіяти серйозні 
травми при вдиханні парів або при потраплянні на 
тіло.

 При використанні палива слід бути обережним. 
Завжди необхідно забезпечувати належну 
вентиляцію при використанні палива.

Пальне (Мал. 20)
○ Завжди використовуйте фірмовий неетилований 

бензин із октановим числом 89.
○ Використовуйте оригінальне мастило для 

двотактного двигуна або суміш у співвідношенні 
від 25:1 до 50:1. Звертайтеся за відомостями про 
співвідношення компонентів масляної суміші в 
уповноважений сервісний центр компанії HiKOKI.

○ Якщо оригінальне мастило недоступне, слід 
використовувати високоякісне антиоксидантне 
мастило, яке має чітке маркування для використання 
з 2-тактними двигунами повітряного охолодження 
(мастило типу JASO FC GRADE або ISO EGC GRADE). 
Не використовуйте змішані мастила BIA або TCW 
(для 2-тактних двигунів з водяним охолодженням).

○ Не використовуйте універсальні (10 W/30) або 
відпрацьовані мастила.

○ Ніколи не змішуйте бензин і мастило в паливному 
баку машини. Змішувати пальне та мастило слід в 
окремому чистому контейнері. 

Спосіб змішування пального
Завжди спочатку заливайте половину потрібного для 
використання обсягу пального в контейнер.
Потім додайте всю потрібну кількість мастила. 
Розмішайте (потрясіть) суміш. Додайте решту пального.
Ретельно розмішайте (потрясіть) суміш, перш ніж 
заливати її в паливний бак.
Кількість двотактного мастила і бензину для суміші

Бензин (літр)
Мастило для двотактного двигуна (мл)
Співвідношення 

50:1
Співвідношення 

25:1
0,5 10            ———            20
1 20            ———            40
2 40            ———            80
4 80            ———           160

Наповнення паливного бака (Мал. 21)
Перед заливанням пального ретельно почистьте ділянку 
кришки паливного бака (20), щоб у нього не потрапив 
бруд. Перед дозаправкою потрусіть контейнер, щоб 
добре перемішати пальне.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
○ Перш ніж наповнювати паливний бак, завжди 

відключати двигун і охолодити його протягом 
декількох хвилин.

 Не паліть, не розводьте вогонь або джерело іскор 
біля пального.

○ Заливаючи пальне, відкривайте кришку паливного 
бака (20) повільно, щоб стравити можливий 
надлишковий тиск.

○ Після наповнення обережно затягнути кришку 
паливного бака.

○ Перш ніж запустити двигун пристрою, відійдіть від 
місця наповнення паливного бака щонайменше на 3 
м.

○ Завжди видаляйте сліди пролитого на одяг палива 
за допомогою мила.

○ Після наповнення паливного бака перевірте, чи 
немає витоків.

○ Перш ніж наповнювати паливний бак, з метою 
зняття статичної електрики з корпусу і контейнера 
з паливом користувачеві слід торкнутися злегка 
вологої землі.
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Запуск холодного двигуна (Мал. 22-27)
ОБЕРЕЖНО
 Перед запуском переконайтеся, що відрізний круг 

не торкається сторонніх предметів.
1. Встановити вимикач запалювання (21) в положення 

ON («Увімк.»). (Мал. 22)
2. Повністю потягніть важіль дросельної заслінки 

(22), щоб установити його в пусковому положенні. 
(Мал. 23)

3. Натисніть пускову помпу (23) приблизно десять разів 
так, щоб пальне подавалося в карбюратор. (Мал. 24)

4. Повністю витягніть важіль дроселя (24), одночасно 
натискаючи на важіль блокування дроселя (25). Тоді 
натисніть фіксатор дросельної заслінки (27).

 При цьому дросельна заслінка автоматично 
заблокується в положенні половини потужності, щоб 
допомогти запуску двигуна. (Мал. 22)

5. Натисніть декомпресійний клапан (26). Клапан 
автоматично повернеться в початкове положення 
після запуску двигуна. (Мал. 25)

6. Тримаючи інструмент лівою рукою за передню 
рукоятку (29) і натискаючи правою ногою на задню 
рукоятку (30), швидко потягніть ручний стартер (28). 
(Мал. 26)

7. Після того як почуєте звук першого запалювання, 
повністю потягніть важіль дросельної заслінки 
(22), щоб установити його в робочому положенні. 
(Мал. 27)

8. Знову натисніть декомпресійний клапан (26). 
9. Потім знову швидко потягніть ручку стартера (28) 

наведеним вище способом.
10. Як тільки двигун запуститься, потягніть 

дросельний важіль (24) до кінця, поки натиснуто 
блокування дросельного важеля (25), і негайно 
відпустіть фіксатор дросельної заслінки (27). Потім 
розімкнеться напіввідчинена дросельна заслінка.

11. Дозвольте двигуну розігрітися приблизно протягом 
2–3 хвилин, перш ніж почати різання.

ПРИМІТКА
 Щоб запобігти зменшенню терміну експлуатації 

двигуна, не використовуйте двигун на великій 
швидкості без будь-якого навантаження протягом 
тривалого періоду.

Запуск прогрітого двигуна
Використовуйте тільки кроки 1, 5 і 6 послідовності 
запуску холодного двигуна.
Якщо двигун не заводиться, використовувати ту саму 
послідовність запуску, що й для холодного двигуна.
Зупинка пристрою (Мал. 28)
Знизити швидкість двигуна і перемістити вимикач 
запалювання (21) в положення зупинки. 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
 Не кладіть машину поряд з легкозаймистими 

матеріалами, такими як суха трава, через те, 
що глушник після зупинки двигуна залишається 
гарячим.

Основні техніки різання
1. Налаштуйте захисний кожух круга для захисту від 

уламків, що можуть вилетіти.
2. Проріжте пряму неглибоку лінію (31) до межі різання. 

(Мал. 29)
3. Ріжте прямо вздовж лінії до необхідної глибини.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
○ Не тягніться і не пиляйте вище рівня плечей.
○ Користувач та особи поряд не повинні стояти на лінії 

обертання відрізного круга. Це може призвести до 
серйозного травмування або загибелі, якщо круг 
надломиться.

○ Ніколи не здійснюйте бічний тиск (бічну силу) 
на відрізний круг під час різання. Це пошкодить 
відрізний круг.

○ Не ріжте по кривій лінії. 
ПРИМІТКА
○ У процесі різання переміщуйте пристрій вперед і 

назад уздовж лінії розрізу, щоб відрізний круг не 
перегрівся.

 Якщо різати в однаковому положенні тривалий час, 
то відрізний круг може нагрітися й втратити міцність. 

○ Завжди ріжте на повних обертах, кожного разу 
злегка натискаючи. Таким способом виконується 
найбільш ефективне різання.

○ Не робіть глибокий розріз за один раз. Щоб отримати 
глибокий розріз, ріжте неглибоко декілька разів.

ТЕХОБСЛУГОВУВАННЯ
Налаштування карбюратора
У карбюраторі пальне змішується з повітрям. 
Карбюратор регулюється під час пробного пуску 
пристрою на заводі. Відповідно до клімату та висоти над 
рівнем моря може знадобитися додаткове регулювання. 
Карбюратор має одну можливість регулювання:
T = регулювальний гвинт холостого ходу.
Регулювання холостого ходу (T) (Мал. 30)
Перевірте чистоту фільтра попереднього очищення й 
паперового фільтра. Якщо швидкість холостого ходу 
правильна, різальний механізм не рухатиметься. Якщо 
потрібно виконати регулювання, запустивши двигун, 
закручуйте (за годинниковою стрілкою) Т-гвинт, поки 
різальний механізм не почне рухатися. Відкрутіть (проти 
годинникової стрілки) гвинт, поки різальний механізм 
не зупиниться. Правильної швидкості холостого 
ходу досягнуто, якщо двигун плавно працює в усіх 
положеннях із нижчою частотою обертів, аніж під час 
запуску різального механізму.
Якщо після регулювання швидкості холостого ходу 
різальний механізм продовжує рухатися, зверніться до 
авторизованого центру HiKOKI.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
 Якщо двигун працює на холостому ходу, різальний 

пристрій ні в якому разі не повинен обертатися. 
ПРИМІТКА
○ Для регулювання Т-подібного гвинта, будь ласка, 

користуйтеся комбінованим накидним ключем.
○ Не торкайтеся гвинтів регулювання високої 

швидкості (H) та низької швидкості (L) на 
карбюраторі. Ці налаштування можуть робити 
тільки фахівці уповноваженого сервісного центру 
компанії HiKOKI. Обертання призведе до серйозного 
пошкодження машини.

Повітряний фільтр (Мал. 31)
Якщо потужність двигуна, здається, знизилася, цілком 
ймовірно, що потрібно очистити повітряний фільтр.
1. Перед чищенням повітряного фільтра потягніть 

важіль заслінки (22), щоб запобігти попаданню пилу 
всередину двигуна.

2. Відкрийте камеру очищувача (B) (32), послабивши 
головку фільтра (33), щоб виставити фільтр 
попередньої очистки (у формі губки) (34) усередину 
камери очищувача (B) (32).

3. Чистьте фільтр попереднього очищення, обережно 
постукуючи чи продуваючи. Якщо забруднення 
залишилися, промийте фільтр попереднього 
очищення в теплій мильній воді.

Якщо всередині камери очищувача (B) (32), яка закриває 
фільтр попереднього очищення, є забруднення пилом, 
чистьте паперовий фільтр (35) способом, описаним нижче.

0000Book_CM75EAP.indb   210000Book_CM75EAP.indb   21 2019/01/18   15:08:062019/01/18   15:08:06



Українська

22

4. Щоб вийняти паперовий фільтр (35) і нейлоновий 
фільтр (36), відкрийте камеру очищувача (A) (37), 
ослабивши монтажний болт M5 (38).

5. Чистьте нейлоновий фільтр, обережно постукуючи 
або продуваючи. Якщо забруднення залишилися, 
промийте нейлоновий фільтр у теплому мильному 
розчині.

6. Чистьте паперовий фільтр постукуванням. Якщо для 
продувки пилу використовується стиснене повітря, 
слід обережно продувати зсередини.

7. Щоб знову зібрати деталі й установити їх на свої 
місця, виконайте наведену вище процедуру у 
зворотному порядку.

ПРИМІТКА
○ Коли знімаєте паперовий фільтр і нейлоновий фільтр, 

будь ласка, будьте обережні, щоб пил не потрапив 
усередину двигуна.

○ Після промивання в теплій мильній воді перевірте, 
чи фільтр сухий перед повторним складанням. 
Повітряний фільтр, який вже довгий час 
використовувався, неможливо повністю почистити. 
Тому фільтри слід регулярно змінювати. 

 У разі пошкодження фільтр потрібно одразу замінити.
Свіча запалювання (Мал. 31, 32, 33)
1. Зніміть камеру очищувача (B) (32) і камеру 

очищувача (A) (37). (Мал. 31)
2. Зніміть свічу запалювання, повертаючи її проти 

годинникової стрілки комбінованим накидним 
ключем. (Мал. 32)

3. Почистьте свічу запалювання, якщо вона забруднена. 
Перевірте електродний зазор. Правильний зазор 
становить 0,6 мм. (Мал. 33)

ПРИМІТКА
○ Коли знімаєте свічу запалювання, будьте обережні, 

щоб пил не потрапив усередину двигуна.
○ Свічу запалювання слід замінювати приблизно через 

кожні 100 годин роботи або раніше, якщо електроди 
сильно пошкоджено.

Паливний фільтр (Мал. 34)
Зніміть паливний фільтр (39) з паливного бака й 
ретельно промийте його в розчиннику.  Після цього 
повністю вставте паливний фільтр у бак.
ПРИМІТКА
 Якщо паливний фільтр (39) затвердів через пил та 

бруд, його слід замінити.
Противібраційні системи (Мал. 35)
Перевірте пружини (40) на предмет будь-якого 
ослаблення або пошкодження. Якщо знайдете будь-
які дефекти на цих деталях, будь ласка, зверніться в 
авторизований сервісний центр компанії HiKOKI.
Заміна ременя
1. Викрутіть гайку (9) комбінованим накидним 

ключем (6) і ослабте болт натяжного механізму 
(11), повертаючи його проти годинникової стрілки 
шестигранним ключем (4). Потім зніміть кришку 
важеля (10). (Мал. 11, 12)

2. Послабте три болти (41) на кришці зчеплення (42) і 
зніміть кришку зчеплення (42). (Мал. 36)

3. Зніміть ремінь (43) і надійно встановіть новий у пази 
шківів (44)(45). (Мал. 37, 38)

4. Перед установленням затягніть болт натяжного 
механізму (11) та налаштуйте довжину болта 
натяжного механізму (11), що виступає від кришки 
важеля (10) до 0 мм. (Мал. 39)

5. Зберіть кришку зчеплення й кришку важеля, 
виконавши наведену вище процедуру у зворотному 
порядку.

6. Знову налаштуйте натяг ременя. Будь ласка, 
зверніться до розділу «Регулювання ременя».

Графік техобслуговування
Щоденне техобслуговування
○ Необхідно проводити очищення зовнішньої поверхні 

пристрою.
○ Перевірте чи гайка та кришка важеля надійно затягнуті.
○ Перевірте чи болт і відрізний круг достатньо затягнуті.
○ Переконайтеся, що відрізний круг не обертається, 

коли двигун працює на холостому ходу
○ Очистити повітряний фільтр.
Щотижневе техобслуговування
○ Перевірка ручного стартера, особливо шнура.
○ Очищення поверхні свічі запалювання.
○ Видалення свічки запалювання і перевірка відстані 

між електродами. Відрегулюйте її до 0,6 мм або за 
потреби замініть свічу.

○ Перевірте чистоту забірника повітря на поворотному 
стартері.

Щомісячне техобслуговування
○ Промити паливний бак бензином і очистити 

паливний фільтр.
○ Очистити поверхню карбюратора та простір навколо 

нього.
Щоквартальне техобслуговування
○ Очистити охолоджуючі ребра циліндра.
○ Очистити вентилятор та простір навколо нього.
○ Очистити глушник від нагару.
ОБЕРЕЖНО
 Очищення ребер циліндра, вентилятора і глушника 

повинне проводитися уповноваженим сервісним 
центром компанії HiKOKI.
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ВИЯВЛЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ
Режим роботи Імовірна причина Спосіб усунення проблеми

Двигун не заводиться

Нема або недостатньо палива Залийте пальне

У карбюраторі нема пального Залийте пальне та кілька разів 
качніть пусковий насос.

Застаріле пальне Залийте нове пальне

Волога свіча запалювання
1. Викрутіть свічу запалювання й 

висушіть її
2. Витягніть стартер і висушіть 

пальне всередині двигуна
Паливопровід зігнувся або 
від’єднався

Зверніться до уповноваженого 
сервісного центру компанії HiKOKI

Поломка карбюратора Зверніться до уповноваженого 
сервісного центру компанії HiKOKI

Пошкодження свічі запалювання Замініть свічу запалювання або 
виправте електродний зазор

Несправність електросистеми Зверніться до уповноваженого 
сервісного центру компанії HiKOKI

Двигун заводиться, але відразу 
зупиняється

Нема або недостатньо палива Залийте пальне

У карбюраторі нема пального Залийте пальне та кілька разів 
качніть пусковий насос.

Заслінку закрито Надійно натисніть важіль заслінки

Поломка карбюратора Зверніться до уповноваженого 
сервісного центру компанії HiKOKI

Пошкодження свічі запалювання Замініть свічу запалювання або 
виправте електродний зазор

Забруднений повітряний фільтр Почистьте повітряний фільтр

Аномальна вібрація

Неправильне встановлення 
відрізного круга

Будь ласка, зверніться до розділу 
«Монтаж відрізного круга»

Деформація відрізного круга Замініть відрізний круг

Поломка противібраційної системи Зверніться до уповноваженого 
сервісного центру компанії HiKOKI

Двигун заводиться, але відрізний 
круг не обертається

Слабий натяг ременя Будь ласка, зверніться до розділу 
«Регулювання ременя».Ремінь занадто натягнуто

Ремінь вийшов із шківів Будь ласка, зверніться до розділу 
«Заміна ременя»

Двигун не зупиняється Несправність електросистеми Зверніться до уповноваженого 
сервісного центру компанії HiKOKI
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СПЕЦІАЛЬНІ АКСЕСУАРИ
Діамантовий круг
Компанія HiKOKI пропонує діамантовий круг для різних 
застосувань, які перелічено нижче.
Діамантові круги (12") для CM75EAP

Тип Категорія Зовнішній діам. (мм) Центровий отвір 
(мм) Код-№

Діамантовий круг

Універсальне 
застосування 300 20

773000
773004

Цегла та бітум/
асфальт 300 20

773137
773018

Бетон і твердий 
камінь 300 20

773008
773012

Діамантові круги (14") для CM75EBP

Тип Категорія Зовнішній діам. (мм) Центровий отвір 
(мм) Код-№

Діамантовий круг

Універсальне 
застосування 350 20

773002
773006

Цегла та бітум/
асфальт 350 20

773016
773020

Бетон і твердий 
камінь 350 20

773010
773014

Водонапірний бак (Мал. 40)
Водонапірний бак HiKOKI — це портативний бак з ручною 
підкачкою. З цим баком можливо виконувати різання із 
застосуванням води в місцях, де нема водопостачання. 
(Код-№: 712630)

ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ

6699872 6699868 6699867 6699877
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(Перевод оригинальных инструкций)
Обратите особое внимание на указания, 
сопровождающиеся следующими словами:

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
 Указывает на высокую вероятность причинения 

телесного вреда или на смертельную опасность при 
несоблюдении инструкций.

ОСТОРОЖНО
 Указывает на вероятность причинения телесного 

вреда или повреждения оборудования при 
несоблюдении инструкций.

ПРИМЕЧАНИЕ
 Полезная информация для надлежащего 

функционирования и применения.

ЗНАЧЕНИЯ СИМВОЛОВ
ПРИМЕЧАНИЕ: Некоторые устройства не снабжены ими.

Символы
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Ниже приведены символы, используемые 
для машины. Перед началом работы 
обязательно убедитесь в том, что вы 
понимаете их значение.

Резак, портативный отрезной станок
CM75EAP / CM75EBP

Необходимо прочитать и в полном 
объеме понять, а также соблюдать 
следующие правила техники 
безопасности и предостережения. 
Халатное или ненадлежащее 
применение устройства может привести 
к серьезным или смертельным телесным 
повреждениям.
Следует прочитать, понять и выполнять 
все предостережения и инструкции, 
указанные в данном руководстве и на 
устройстве.
При эксплуатации данного устройства 
всегда используйте средства защиты 
слуха, зрения, защитный головной убор, а 
также средства защиты от пыли

Заслонка 

Вкл. / Пуск

Выкл. / Стоп

Аварийный останов

Максимальная скорость вращения 
шпинделя устройства.
Предостережение: Не используйте 
колеса, рассчитанные для скорости 
ниже максимальной указанной скорости 
вращения шпинделя устройства.

Опасность возгорания! При резке металла 
данный инструмент образует искры.

Предостережение! Не используйте 
поврежденный отрезной круг.

Направление вращения отрезного круга

Размеры отрезного круга

Бензо-масляная смесь

Регулировка карбюратора – холостой ход

Регулировка карбюратора – смесь с 
низкой скоростью

Регулировка карбюратора – смесь с 
высокой скоростью

Пусковой насос

8 Гарантированный уровень мощности звука

Декомпрессионный клапан

Предупреждение об опасной пыли и о 
газовыделении

Предупреждение об отдаче

Предостережение! Никогда не 
используйте лезвия, предназначенные для 
резки дерева.

ДЕТАЛИ УСТРОЙСТВА (Рис. 1)
A: Выключатель: Устройство, выполняющее пуск или 

остановку двигателя.
B: Дроссельный рычаг: Устройство приводится в 

действие пальцем оператора с целью регулирования 
скорости двигателя. 

C: Блокировка дроссельного рычага: Устройство, 
предотвращающее случайное срабатывание 
дроссельного пускового устройства, до тех пор, пока 
не будет выполнена ручная деблокировка. 

D: Дроссельный затвор: Устройство для установки 
дросселя в частично открытое положение для 
облегчения запуска.

E: Крышка топливного бака: для закрытия топливного 
бака. 

F: Ручка стартера: Потянуть рукоятку для пуска двигателя.
G: Передняя рукоятка: опорная рукоятка, 

расположенная на передней части корпуса 
двигателя или по направлению к нему.

H: Задняя рукоятка: Опорная рукоятка, расположенная 
на задней части корпуса двигателя или по 
направлению к нему.
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I: Рычаг заслонки: Устройство для обогащения 
топливно-воздушной смеси в карбюраторе с целью 
поддержки пуска. 

J: Пусковой насос: Устройство для подачи 
дополнительного топлива для обеспечения запуска. 

K: Блок очистителя (В): Крышка фильтра 
предварительной очистки

L: Блок очистителя (А): Крышка бумажного фильтра и 
карбюратора.

M: Крышка муфты: Устройство между двигателем 
и режущим оборудованием предназначено для 
предотвращения непреднамеренного контакта с 
трансмиссией.

N: Крышка рукоятки: Устройство между двигателем 
и режущим оборудованием предназначено для 
предотвращения непреднамеренного контакта с 
трансмиссией.

O: Кожух: Крышка, предназначенная для защиты от 
контакта оператора с колесом, а также от прямого 
загрязнения.

P: Гайка: Закрепляет кожух на двигателе.
Q: Противовибрационная пружина: Снижает 

распространение вибрации на руки оператора.
R: Ручка (W): Ручка для вращения кожуха.
S: Декомпрессионный клапан: Устройство для 

уменьшения компрессионного давления двигателя 
для облегчения запуска. 

T: Болт натяжного устройства: Устройство для 
увеличения и снижения натяжения ремня.

U: Гайка натяжения: Отметка, указывающая состояние 
натяжения ремня.

V: Отрезной круг: Абразив с усиленным бакелитовым 
кругом для резки с прокладкой.

W: Соединитель: Устройство для подсоединения 
шланга

X: Клапан: Устройство для регулировки расхода воды.
Y: Глушитель: Уменьшает уровень шума от выхлопа 

двигателя и отводит отработавшие газы.
Z: Шайба колеса: Фланец, предусмотренный для 

зажима и привода отрезного круга.
a: Болт: Крепит отрезной круг
b: Хомут переходника: Крепление шпинделя для 

использования отверстия размером 25,4 мм 
отрезного круга.

c: Комбинированный кольцевой гаечный ключ: 
Инструмент технического обслуживания для 
удаления или монтажа свечи зажигания 

d: Шестигранный гаечный ключ: Инструмент 
технического обслуживания для снятия крышки и 
натяжения ремня.

e: Защитные очки: Средства защиты зрения.
f: Инструкция по эксплуатации: прилагается к 

аппарату. Прочесть перед эксплуатацией и хранить 
для последующего обращения при изучении 
надлежащего, безопасного применения.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ И 
ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ
Безопасность оператора
○ Всегда носите защитную маску для лица или 

защитные очки.
○ Следует носить перчатки при работе с данным 

устройством, а также при касании отрезного круга.
○ При использовании данного устройства всегда 

носите защитную экипировку, такую как куртка, 
брюки, каска, обувь со стальными носками и 
нескользящей подошвой, средства защиты для 
глаз, органов слуха и ног при эксплуатации данного 
изделия.

 Запрещается надевать широкую одежду, украшения, 
шорты и/или сандалии и ходить босиком.

○ Не позволяйте детям или некомпетентным лицам 
использовать устройство.

 В первый раз оператор должен получить 
практическую инструкцию перед использованием 
устройства.

○ При использовании средств защиты слуха 
обращайте внимание на окружающую среду. 
Обращайте внимание на людей, которые могут 
сообщать Вам о каких-то проблемах.

○ При резке Вы подвергаетесь вдыханию опасных 
веществ, таких как двуокись кремния и других 
вредных частиц пыли. При эксплуатации данного 
изделия носите защитную маску.

○ Содержите рукоятки в чистом состоянии, не 
допускайте попадания на них масла или топливной 
смеси.

○ Не прикасайтесь к режущему инструменту.
○ Запрещается брать или держать устройство за 

режущее оборудование.
○ Запрещается курить и позволять другим курить 

поблизости от топлива или устройства, либо во 
время использования устройства.

○ Если устройство отключено, убедитесь, что режущий 
инструмент остановился, прежде чем положить 
устройство.

○ При длительном использовании необходимо 
периодически устраивать перерывы, чтобы 
избежать возможного синдрома белых пальцев, 
который вызывает вибрация.

○ Национальные нормативные документы могут 
запрещать использование устройства.

 Оператор должен соблюдать местные правила для 
рабочей зоны.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

○ Изделие создает выхлопные газы, содержащие 
углеводород и бензол. При использовании данного 
изделия необходимо обеспечить достаточную 
вентиляцию не только при использовании в 
помещении, но и при эксплуатации в траншеях, 
лощинах или других тесных и ограниченных 
местах. Вдыхание выхлопных газов может быть 
смертельным.

○ Запрещается использование данного изделия в 
состоянии усталости, болезни, под воздействием 
алкоголя, наркотических веществ или медикаментов.

○ Антивибрационные системы не гарантируют 
защиту от синдрома белых пальцев или кистевого 
туннельного синдрома.

 Поэтому постоянные и регулярные пользователи 
должны внимательно следить за состоянием своих 
рук и пальцев. Если появится один из упомянутых 
выше симптомов, следует немедленно обратиться к 
врачу.

○ Длительное или непрерывное воздействие 
высокого уровня шума может вызвать перманентное 
снижение слуха. При эксплуатации изделия всегда 
носите одобренные средства защиты слуха.

○ Если вы пользуетесь какими-либо медицинскими 
электрическими/электронными устройствами, 
например, электронным стимулятором сердца, 
проконсультируйтесь с врачом, а также 
с изготовителем устройства, прежде чем 
эксплуатировать какое-либо электрическое 
оборудование.

Безопасность устройства / машины
○ Проверяйте все изделие полностью на наличие 

повреждений перед каждым использованием. 
Необходимо выполнять проверку отсутствия 
утечки топлива и проверку прочности посадки всех 
креплений.
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○ При выполнении регулировки карбюратора не 
допускать в рабочую зону посторонних.

○ Применяйте вспомогательное оборудование, 
рекомендуемое изготовителем именно для этого 
устройства.

○ Выберите и установите правильное отрезное 
колесо, соответствующее типу выполняемой работы.

○ Все пункты, кроме перечисленных в руководстве 
оператора/владельца, должны выполняться 
уполномоченным сервисным центром компании 
HiKOKI. (Например, если для демонтажа маховика 
применяются неподходящие инструменты, либо если 
подобные инструменты используются для удержания 
маховика, чтобы демонтировать муфту, на маховике 
могут возникнуть структурные повреждения, что 
затем приведет к разрыву маховика.)
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

○ Запрещается вносить какие-либо изменения в 
конструкцию устройства. Не применяйте устройство 
для других целей, кроме тех, для которых оно 
предназначено.

○ Самостоятельное вскрытие и ремонт двигателя 
аннулирует сертификат соответствия этого 
двигателя требованиям технических регламентов 
ЕС.

○ Не используйте колеса, рассчитанные для скорости 
ниже максимальной скорости вращения шпинделя, 
указанной на устройстве.

 Колесо, вращающееся быстрее, чем его 
номинальная скорость, может сломаться и отлететь.

○ Размер оси колес и фланцы должны точно 
соответствовать шпинделю устройства.

 Колеса и фланцы с размерными отверстиями, 
которые не совпадают с монтажным аппаратным 
оборудованием устройства, выйдут из равновесия, 
будут чрезмерно вибрировать и могут стать 
причиной потери управления.

○ Важно использовать только те отрезные круги, 
которые предназначены для использования в 
ручных отрезных устройствах. Опасно использовать 
отрезное колесо, которое не предназначено для 
ручного отрезного станка.

Безопасность при обращении с топливом
○ Смешивание и заливку топлива необходимо 

производить на открытом воздухе и в местах, где 
отсутствуют источники искр или огня.

○ Необходимо использовать соответствующий 
топливный контейнер.

○ Все пролитое топливо необходимо удалить и 
позволить оставшемуся топливу испариться до 
запуска двигателя.

○ Перед запуском двигателя следует отойти не менее 
чем на 3 м от места заправки.

○ Отключите двигатель и дайте ему охладиться в 
течение нескольких минут, прежде чем открыть 
крышку топливного бака.

○ Храните устройство и топливо в месте, где 
топливные пары не могут достигнуть искр или огня 
из водонагревателей, электрических двигателей 
или выключателей, печей и т.п.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

 Топливо крайне огнеопасно и его пары нельзя 
вдыхать. Будьте особенно осторожны при обращении 
с машиной, поскольку искры, создаваемые 
металлом при резке, могут легко воспламенить 
пролитое топливо.

Безопасность при использовании
○ Стоящие рядом люди должны находиться на 

безопасном расстоянии от рабочей зоны. Каждый, 
кто входит в рабочую зону, должен носить 

индивидуальные защитные средства. Отлетающий 
отходный материал или отрезное колесо могут стать 
причиной травмы.

 Дети, посторонние лица и животные должны 
находиться в удалении от рабочей зоны.

○ Крепко держите изделие правой рукой за заднюю 
рукоятку и левой рукой за переднюю рукоятку.

○ Сохраняйте устойчивое положение и равновесие. 
Не тянитесь.

○ При работающем двигателе держите все части 
тела на расстоянии от глушителя и режущего 
инструмента.

○ Обязательно проверяйте рабочую зону на наличие 
любой опасности, такой как водяные или газовые 
трубы, электрические кабели и воспламеняющиеся 
вещества.

○ Запрещается класть работающее устройство на 
землю.

○ Необходимо отключить двигатель и дождаться 
полной остановки режущего инструмента, прежде 
чем удалять обрезки из режущего аппарата.

○ При использовании электросилового оборудования 
всегда держите поблизости аптечку первой помощи.

○ При эксплуатации глушитель сильно нагревается и 
остается горячим после использования. Это также 
относится и к работе на холостом ходу.

 Помните об опасности возникновения 
пожара, особенно при работе вблизи 
легковоспламеняющихся веществ и/или паров.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

○ Выхлопные газы от двигателя горячие и могут 
содержать искры, которые могут стать причиной 
возгорания. 

 Кроме того, искры образовываются при резке 
металла при помощи данного устройства.

 Никогда не используйте устройство, где 
присутствуют огнеопасные вещества и газы.

○ Искры, возникающие при резке, могут привести 
к возгоранию. Всегда должно быть доступно 
соответствующее противопожарное оборудование.

○ При переходе на новый рабочий участок следует 
отключить двигатель и проследить, чтобы все 
режущие инструменты прекратили движение.

○ Необходимо отключить двигатель и дождаться 
полной остановки режущего инструмента перед 
перемещением.

 Возникают гироскопические силы при 
перемещении, когда двигатель работает, а отрезное 
колесо вращается. Это может привести к тому, что 
Вы потеряете управление изделием.

○ Никогда не режьте материалы, которые сделаны из 
асбеста. 

○ Никогда не оставляйте работающий двигатель без 
присмотра (например, на земле).

Отдача и соответствующие предостережения
Отдача - это внезапная реакция на прищемленное или 
зацепившееся вращающееся колесо. Прищемление или 
зацепка являются причиной того, что вращающееся 
колесо внезапно заглохнет, что в свою очередь станет 
причиной ускорения устройства в направлении, 
обратном вращению колеса в точке намотки. Например, 
если абразивный круг зацеплен или защемлен 
изделием, край круга, входящий в точку защемления, 
может врезаться в поверхность материала, что станет 
причиной скидывания или сбрасывания колеса. Круг 
может соскочить либо в сторону оператора либо от 
него, в зависимости от направления движения круга 
в точке защемления. Абразивные круги могут также 
ломаться в таких условиях. 
При любой из этих реакций Вы можете потерять 
контроль над устройством, что может повлечь за собой 
серьезную травму.

0000Book_CM75EAP.indb   270000Book_CM75EAP.indb   27 2019/01/18   15:08:072019/01/18   15:08:07



Русский

28

Отдача – это результат неправильного использования 
отрезного станка и/или неправильного эксплуатирования 
или условий, которых можно избежать, принимая 
надлежащие меры предосторожности, как описано 
ниже.

○ Отдача происходит, когда верхний угол отрезного 
круга используется или касается предмета 
при работе отрезного круга.  Будьте особенно 
бдительными, не касайтесь верхним углом отрезного 
круга какого-либо предмета. (Рис. 2, Рис. 3)

○ Будьте особенно осторожны при обработке углов, 
тупых краев и т.д. Избегайте подпрыгивания и 
наскока отрезного круга.

 Углы, острые края или подскок имеют тенденцию 
сбрасывать вращающееся колесо, и они могут стать 
причиной потери управления или отдачи. (Рис. 4)

○ Не используйте отрезные круги, отличные от 
одобренных или рекомендованных производителем. 
Никогда не используйте лезвия, предназначенные 
для резки дерева. Невыполнение данного 
требования может стать причиной возникновения 
несчастных случаев или травмы.

○ Не допускайте замятия круга и не применяйте 
чрезмерное давление. Не пытайтесь сделать 
чрезмерную глубину пореза.

 Перенапряжение круга увеличивает нагрузку и 
чувствительность к перекручиванию или намотке 
круга в нарезе и возможность отдачи или поломки 
круга.

○ Когда круг скрепляется или резка прекращается 
по какой-либо причине, остановите двигатель и 
удерживайте устройство без движения, пока круг 
полностью не остановится. Никогда не пытайтесь 
вынуть колесо из посадочного положения в то 
время, когда колесо находится в движении, в 
противном случае это может стать причиной отдачи. 
Обследуйте и примите действия по устранению 
причины застревания круга.

○ Не перезапускайте процесс резки при помощи 
круга в обрабатываемой детали. Позволив кругу 
набрать полную скорость, осторожно введите его в 
положение резки. Круг может застрять, подняться 
или сделать отдачу, если электроинструмент 
перезапущен в обрабатываемой детали.

○ Обеспечьте наличие опорных панелей или любого 
другого крупногабаритного оборудования для 
снижения риска защемления круга и отдачи.

 Крупные заготовки обычно провисают под 
собственным весом. Опоры необходимо размещать 
под заготовкой, чтобы открыть режущую 
поверхность. (Рис. 5)

Безопасность при техобслуживании
○ Техобслуживание устройства необходимо выполнять 

в соответствии с рекомендованными процедурами.
○ Прежде чем производить техобслуживание, 

отсоедините свечу зажигания, за исключением 
случаев выполнения работ по регулировке 
карбюратора.

○ При выполнении регулировки карбюратора не 
допускать в рабочую зону посторонних.

○ Допускается использование только оригинальных 
запасных частей HiKOKI, рекомендованных 
производителем.

ОСТОРОЖНО
 Не разбирать возвратный стартер. Существует 

вероятность получения травмы из-за возвратной 
пружины.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

 Ненадлежащее техобслуживание может повлечь 
за собой серьезное повреждение двигателя или 
травмы.

Транспортировка и хранение
○ Переносить устройство вручную разрешается только 

при отключенном двигателе и при отведенном в 
сторону от тела глушителе.

○ Дайте охладиться двигателю, опорожните 
топливный бак и карбюратор, закрепите устройство 
перед хранением или транспортировкой.

○ Необходимо хранить устройство в недоступном для 
детей месте.

○ Необходимо производить тщательную очистку 
изделия и хранить его в сухом месте.

○ При транспортировке или хранении следует 
убедиться, что двигатель выключен.

○ Не храните отрезные круги во влажных местах или 
местах, подверженных воздействию мороза. Будьте 
особенно осторожны с абразивным кругом.

 Существует опасность взрыва при использовании 
намоченного абразивного круга.

При возникновении ситуаций, не описанных в данном 
руководстве, следует соблюдать осторожность и 
действовать в соответствии со здравым смыслом. 
За поддержкой и консультацией обращайтесь в 
уполномоченный сервисный центр компании HiKOKI. 
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СПЕЦИФИКАЦИИ
Mодель CM75EAP CM75EBP

Смещение двигателя (см3) 75,0
Свеча зажигания NGK BPMR-7A
Макс. мощность двигателя по ISO 7293 (кВт) 3,9
Номинальная скорость двигателя по ISO 7293 (мин-1) 9200
Макс. скорость двигателя (мин-1) 9800
Скорость двигателя на холостом ходу (мин-1) 2500
Емкость топливного бака (л) 1,1
Сухая масса (кг) 
Без топлива, колеса и принадлежностей 10,4 10,6

Абразивный круг

Тип колеса Тип 41
Внешний диаметр (мм) 305 (12") 355 (14")
Диаметр отверстия (мм) 20 (25,4 с хомутом переходника)
Макс. скорость (мин-1) 5100 или более
Макс. толщина (мм) 3,5 4,0

Колесо с алмазным 
покрытием

Внешний диаметр (мм) 305 (12") 355 (14")
Диаметр отверстия (мм) 20 (25,4 с хомутом переходника)
Макс. скорость (мин-1) 5100 или более
Макс. толщина (мм) 3,5 4,0

Минимальный внешний диаметр фланца (мм) 101,7
Крутящий момент закрепителя колеса (N·m) 20
Диаметр шпинделя (мм) 20 (25,4 с хомутом переходника)
Макс. скорость шпинделя (мин-1) 4200
Уровень давления звука LpA*1 (дБ (A)) по ISO 19432

Измерено / Погрешность 99,5 / 3,0
Уровень мощности звука LwA*2 (дБ (A)) по ISO 19432

Измерено / Погрешность 115 / 3,0
Уровень вибрации (м/с2) по ISO 19432

Передняя рукоятка*1 / Задняя рукоятка*1

Погрешность
2,2 / 2,7

1,0
2,4 / 2,9

1,0

ПРИМЕЧАНИЕ
 Уровни шума/вибрации вычисляются в качестве 

взвешенной по времени энергии, общей для уровней 
шума / вибрации при различных рабочих условиях 
при следующем распределении по времени: 

 *1: 1/7 холостого хода, 6/7 полной нагрузки.
 *2: Полная нагрузка.
 Все данные подлежат изменению без уведомления.

ПОРЯДОК СБОРКИ
Отрезной круг в сборе
1. Поместите колесо (1) между двумя фланцами (2) и 

затяните болт (3) рукой. (Рис. 6)
2. Вставьте шестигранный гаечный ключ (4) в 

отверстие крышки рукоятки (5) и зафиксируйте 
шпиндель на месте, затягивая болт (3), используя 
комбинированный гаечный ключ (6). (Рис. 7)

3. Убедитесь в том, что направление вращения колеса 
с алмазным покрытием соответствует направлению, 
указанному на крышке сцепления, и установите 
колесо с алмазным покрытием. (Рис. 8)

ПРИМЕЧАНИЕ
○ При использовании колеса, отверстие которого 

равно 25,4 мм, надежно прикрепите кожух 
переходника (7) к шпинделю. (Рис. 9)

○ Выберите и установите правильное отрезное 
колесо, соответствующее типу выполняемой работы.

Абразивные круги Круги с алмазным 
покрытием

Пластик  (Специальный круг) —

Камень  

Металл   (Специальные круги)

Чугун   (Специальные круги)

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
○ Не используйте поврежденные колеса. Перед 

каждым использованием проверяйте колеса на 
наличие стружки, трещин, искажения формы или 
дисбаланса и не используйте такое колесо. 

○ При использовании абразивного отрезного круга 
проверьте год окончания срока годности (8), 
отмеченный на круге, перед установкой. (Рис. 10)

 Существует опасность взрыва при использовании 
колеса с истекшим сроком годности. 

○ Перед затягиванием болта проверьте правильность 
направления двух фланцев. И проверьте, что фланцы 
надежно установлены в шпиндель.
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○ Правильный крутящий момент 20 N·m. Не 
затягивайте на более чем 20 N·m

○ Проверьте круг, запустив его на 1 минуту на полную 
скорость перед применением в заготовке.

Регулировка ремня
1. Ослабьте гайку (9) при помощи комбинированного 

кольцевого гаечного ключа (6) так, чтобы нарукавник 
(10) мог двигаться. (Рис. 11)

2. Используйте шестигранный гаечный ключ (4), чтобы 
повернуть болт натяжного устройства (11) так, 
чтобы положение болта натяжного устройства (12) 
совпадало с маркировкой (13) на крышке рукоятки 
(10). (Рис. 12, Рис. 13)

3. Затяните гайку снова.
ПРИМЕЧАНИЕ
 Достаточная мощность не передается на колесо, 

когда ремень ослаблен. Отрегулируйте ремень 
надлежащим образом по мере необходимости.

Регулировка кожуха
1. Кожух (14) можно сдвинуть рукой без использования 

инструмента. Чтобы отрегулировать кожух (14), 
используйте ручку (W) (15) или нажмите конец 
кожуха (14) против заготовки. (Рис. 14)

 Обязательно отрегулируйте кожух (14), чтобы 
защититься от летящих загрязнений. (Рис. 15)

Влажная резка с использованием воды
Данное устройство можно использовать для влажной 
резки, что подавляет пылевыделение при резке.
1. Снимите соединитель (16), потянув соединитель из 

устройства. (Рис. 16)
2. Удалите кольцо (17) из соединителя, сдвиньте кольцо 

по шлангу и вставьте шланг в соединитель. (Рис. 17)
3. Прочно затяните кольцо на соединителе.
4. Установите соединитель обратно на устройство, пока 

он не встанет на место.
5. Подавая воду в шланг, поверните рычаг (18) клапана 

(19). (Рис. 18) Это обеспечит подачу на отрезной круг.
Предупреждение

 Отрезное колесо, которым оснащено данное изделие, 
является абразивным отрезным колесом для бетона, 
камня или кирпичной кладки.

 При резке с помощью воды, подаваемой на данное 
отрезное колесо, используйте прокрутку колеса 
в тот же день. Существует опасность взрыва 
при использовании намоченного таким образом 
абразивного круга на следующий день.  

 Для других отрезных кругов следуйте инструкциям, 
предоставленным для этих отрезных кругов.

Установка инструментов в устройство (Рис. 19)
Данное изделие предназначено для хранения 
комбинированного кольцевого гаечного ключа (6) и 
шестигранного ключа (4).

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Топливо

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
○ Изделие оснащено двухтактным двигателем. 

Двигатель следует эксплуатировать на топливе, 
смешанном с маслом. При заливке топлива или 
обращении с ним следует обеспечить надлежащую 
вентиляцию.

○ Топливо огнеопасно и может причинить серьезные 
травмы при вдыхании паров или при попадании на тело.

 При использовании топлива необходимо соблюдать 
осторожность. При использовании топлива всегда 
необходимо обеспечивать надлежащую вентиляцию.

Топливо (Рис. 20)
○ Необходимо использовать только марочный 89 

октановый неэтилированный бензин.
○ Необходимо использовать оригинальное масло для 

двухтактного двигателя или смесь в соотношении от 
25:1 до 50:1. Следует обратиться за сведениями о 
соотношении компонентов смеси в уполномоченный 
сервисный центр компании HiKOKI.

○ Если оригинальное масло отсутствует, следует 
использовать масло с антиоксидантной присадкой, 
предназначенное для применения в 2-тактном 
двигателе, работающем на топливе, с воздушным 
охлаждением (марка JASO FC GRADE OIL или ISO 
EGC GRADE). Не применять смешанное масло BIA 
или TCW (2-тактный тип с водяным охлаждением).

○ Не допускается использование всесезонного (10 
W/30) или отработанного масла.

○ Никогда не смешивайте бензин и масло в топливном 
баке машины. Топливо и масло следует смешивать 
только в отдельном чистом контейнере. 

Метод смешивания топлива
Сначала контейнер следует заполнить половиной 
необходимого количество топлива.
Затем добавить полный необходимый объем масла. 
Перемешать топливно-масляную смесь (взболтать). 
Добавить оставшееся топливо.
Тщательно смешать (взболтать) топливную смесь перед 
заполнением топливного бака.
Количество двухтактного масла и бензина для смеси

Бензин (литр)
Масло для двухтактного двигателя (мл)
Соотношение 

50:1
Соотношение 

25:1
0,5 10            ———            20
1 20            ———            40
2 40            ———            80
4 80            ———           160

Заправка топливом (Рис. 21)
Перед заправкой топливом тщательно очистите 
участок вокруг крышки топливного бака (20), чтобы 
предотвратить попадание грязи в бак. Перед заправкой 
топливом хорошо смешать топливо путем встряхивания 
контейнера.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
○ Перед заправкой топливом всегда отключать 

двигатель и охладить его в течение нескольких 
минут.

 Не курить, не подносить открытый огонь или 
источник искр к топливу.

○ При заправке крышку топливного бака (20) следует 
открывать медленно, чтобы сбросить возможное 
накопившееся избыточное давление.

○ После заправки осторожно затянуть крышку 
топливного бака.

○ Перед запуском аппарата необходимо отойти не 
менее чем на 3 метра от места заправки.

○ Всегда удаляйте следы пролитого на одежду топлива 
при помощи мыла.

○ После заправки топливом проверьте, нет ли утечек.
○ Перед заправкой топливом в целях снятия 

статического электричества с корпуса и контейнера 
с топливом оператору следует коснуться слегка 
влажной земли.

Запуск холодного двигателя (Рис. 22-27)
ОСТОРОЖНО
 Перед запуском убедитесь, что отрезной круг не 

задевает посторонние предметы.
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1. Установить выключатель (21) в положение Вкл. (Рис. 
22)

2. Потянуть рычаг дроссельной заслонки (22) до 
предела, чтобы установить его в положении 
ЗАПУСК. (Рис. 23)

3. Потяните пусковой насос (23) приблизительно 
десять раз, чтобы топливо потекло в карбюратор. 
(Рис. 24)

4. Полностью вытяните рычаг дроссельной заслонки 
(24), удерживая нажатой рычаг дроссельной 
заслонки (25). Затем нажмите дроссельную 
блокировку (27).

 При этом дроссель автоматически заблокируется 
в положении половины мощности для облегчения 
запуска двигателя. (Рис. 22)

5. Нажмите декомпрессионный клапан (26). Клапан 
автоматически возвратится в исходное положение, 
когда двигатель запустится. (Рис. 25)

6. Удерживая инструмент левой рукой передний рычаг 
(29) и правой ногой нажимая на заднюю ручку (30), 
быстро потяните ручку стартера (28). (Рис. 26)

7. После того как Вы услышите звук первого 
зажигания, потяните рычаг дроссельной заслонки 
(22) до предела, чтобы установить его в рабочее 
положение. (Рис. 27)

8. Нажмите декомпрессионный клапан (26) снова. 
9. Снова быстро потяните ручку стартера (28) 

упомянутым выше способом.
10. Как только двигатель запустится, потяните рычаг 

дроссельной заслонки (24) до предела, пока нажата 
блокировка рычага дроссельной заслонки (25), и 
немедленно разблокируйте дроссельный рычаг 
(27). Затем разомкнется полуоткрытая дроссельная 
заслонка.

11. Позвольте двигателю разогреться в течение 2-3 
минут перед выполнением резки.

ПРИМЕЧАНИЕ
 Чтобы избежать уменьшения срока службы 

двигателя, не эксплуатируйте двигатель на высоких 
скоростях без нагрузки в течение длительного 
периода времени.

Запуск прогретого двигателя
Для запуска руководствуйтесь только операциями 1, 5 и 
6 порядка запуска холодного двигателя.
Если двигатель не заводится, использовать такой же 
порядок запуска, как и для холодного двигателя.
Остановка (Рис. 28)
Снизить скорость двигателя и переместить 
выключатель (21) в положение остановки. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
 Не следует класть машину рядом с 

легковоспламеняющимися материалами, такими 
как сухая трава, так как глушитель после остановки 
двигателя по-прежнему остается горячим.

Основная техника резки
1. Отрегулируйте кожух для защиты от летящего мусора.
2. Прорежьте прямую мелкую линию (31) для диапазона, 

который следует отрезать. (Рис. 29)
3. Режьте прямо вдоль линии до требуемой глубины.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
○ Не тянитесь и не пилите выше уровня плеч.
○ Операторы и стоящие рядом люди не должны стоять на 

линии вращения отрезного круга. Это может привести 
к серьезной травме или смерти в случае взрыва круга.

○ Никогда не применяйте боковое давление (боковую 
силу) на отрезной круг при резке. Несоблюдение этого 
требования повредит отрезной круг.

○ Не следует резать кривую линию. 

ПРИМЕЧАНИЕ
○ При резке перемещайте устройство назад и вперед 

вдоль линии, чтобы отрезной круг не перегрелся.
 Если Вы производите резку в одинаковом 

положении в течение длительного периода времени, 
отрезной круг может стать горячим и ослабнуть. 

○ Всегда производите резку на полной скорости 
легким нажатием. Это позволяет получить 
наилучший эффект резки.

○ Не режьте глубокую бороздку сразу. Чтобы сделать 
глубокую бороздку, порежьте несколько раз мелкую 
бороздку.

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
Регулировка карбюратора
В карбюраторе топливо смешивается с воздухом. 
Карбюратор отрегулирован во время пробного пуска 
на заводе. Может потребоваться дополнительная 
регулировка в соответствии с климатом и высотой над 
уровнем моря. Карбюратор имеет одну возможность 
регулировки:
Т = регулировочный винт холостого хода.
Регулировка холостого хода (Т) (Рис. 30)
Проверьте чистоту фильтра предварительной очистки 
и бумажного фильтра. Если скорость холостого хода 
верная, режущий аппарат не вращается. Если требуется 
регулировка, закручивать (по часовой стрелке) Т-винт 
при работающем двигателе, чтобы режущий аппарат 
начал вращаться. Откручивать (против часовой 
стрелки) винт, чтобы режущий аппарат остановился. 
Вы добились правильной скорости холостого хода, 
если двигатель плавно работает во всех положениях, 
ниже числа оборотов, когда режущий аппарат начинает 
вращаться.
Если режущий аппарат продолжает вращаться после 
выполнения настройки скорости холостого хода, 
следует обратиться в уполномоченный сервисный 
центр компании HiKOKI.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
 Если двигатель работает на холостом ходу, режущий 

аппарат ни в коем случае не должен вращаться. 
ПРИМЕЧАНИЕ
○ Используйте комбинированный кольцевой гаечный 

ключ для регулировки Т-винта.
○ Не касайтесь винтов регулировки высокой скорости 

(H) и низкой скорости (L) на карбюраторе. Ее могут 
производить только специалисты уполномоченного 
сервисного центра компании HiKOKI. Их вращение 
приведет к серьезному повреждению машины.

Воздушный фильтр (Рис. 31)
Если кажется, что мощность двигателя снизилась, 
возможно, нежно почистить воздушный фильтр.
1. Перед очисткой воздушного фильтра потяните 

дроссельный рычаг (22) для предотвращения 
попадания пыли в двигатель.

2. Откройте блок очистителя (В) (32), ослабив 
ручку очистителя (33) для воздействия на фильтр 
предварительной очистки (в форме губки) (34) 
внутри блока очистителя (В) (32).

3. Очистите фильтр предварительной очистки путем 
обстукивания или легкой продувки. Если фильтр 
предварительной очистки все еще загрязнен, 
промойте его в теплой мыльной пене.

Если внутренняя часть блока очистителя (В) (32), 
закрытая фильтром предварительной очистки, покрыта 
пылью, очистите бумажный фильтр (35) следующим 
способом.

0000Book_CM75EAP.indb   310000Book_CM75EAP.indb   31 2019/01/18   15:08:072019/01/18   15:08:07



Русский

32

4. Чтобы вынуть бумажный фильтр (35) и нейлоновый 
фильтр (36), откройте блок очистителя (А) (37), 
ослабив установочный болт М5 (38).

5. Очистите нейлоновый фильтр путем обстукивания 
или легкой продувки. Если нейлоновый фильтр все 
еще загрязнен, промойте его в теплой мыльной 
пене.

6. Очистите бумажный фильтр обстукиванием. Если 
Вы используете сжатый воздух для сдувания пыли, 
аккуратно сдуйте пыль изнутри.

7. Соберите эти детали в исходное положение, 
выполняя указанные выше шаги обратным образом.

ПРИМЕЧАНИЕ
○ При удалении бумажного фильтра и нейлонового 

фильтра будьте особенно осторожны, чтобы пыль не 
попала внутрь двигателя.

○ После промывания в теплой мыльной пене. Перед 
повторной сборкой обязательно проверьте, что 
фильтр является сухим. Воздушный фильтр, 
применявшийся некоторое время, невозможно 
очистить полностью. Поэтому его следует регулярно 
заменять новым. 

 Поврежденный фильтр подлежит обязательной 
замене.

Свеча зажигания (Рис. 31, 32, 33)
1. Снимите блок очистителя (В) (32) и блок очистителя 

(А) (37). (Рис. 31)
2. Удалите свечу зажигания, повернув ее против 

часовой стрелки при помощи комбинированного 
кольцевого гаечного ключа. (Рис. 32)

3. Очистите свечу зажигания, если она загрязнена. 
Проверьте межэлектродный зазор. Правильный 
зазор 0,6 мм. (Рис. 33)

ПРИМЕЧАНИЕ
○ При удалении свечи зажигания будьте особенно 

осторожны, чтобы пыль не попала внутрь двигателя.
○ Свечу зажигания следует заменять каждые 100 

рабочих часов или раньше, если электроды сильно 
эродированы.

Топливный фильтр (Рис. 34)
Снимите топливный фильтр (39) с топливного бака и 
тщательно промойте его в растворителе.  После этого 
полностью установите топливный фильтр обратно на 
топливный бак.
ПРИМЕЧАНИЕ
 Если топливный фильтр (39) слишком твердый 

на ощупь из-за попавшей в него пыли и грязи, его 
необходимо заменить.

Антивибрационные системы (Рис. 35)
Проверьте пружины (40) на предмет ослабления 
или повреждения. Если Вы обнаружите какую-либо 
неисправность в данных деталях, обратитесь в 
уполномоченный сервисный центр компании HiKOKI.
Замените ремень
1. Снимите гайку (9) при помощи комбинированного 

кольцевого гаечного ключа (6) и ослабьте болт 
натяжного устройства (11), поворачивая его против 
часовой стрелки при помощи шестигранного 
гаечного ключа (4). Затем снимите крышку ручки 
(10). (Рис. 11, 12)

2. Ослабьте три болта (41) на крышке сцепления (42) и 
снимите крышку сцепления (42). (Рис. 36)

3. Снимите ремень (43) и надежно поставьте новый в 
углубления шкивов (44) (45). (Рис. 37, 38)

4. Перед сборкой поверните болт натяжного 
устройства (11) и отрегулируйте длину выступа 
болта натяжного устройства (11) от крышки ручки 
(10) на 0 мм. (Рис. 39)

5. Соберите крышку сцепления и крышку ручки, следуя 
указанным выше шагам в обратном порядке.

6. Отрегулируйте натяжение ремня повторно. См. 
«Регулировка ремня».

График техобслуживания
Ежедневное техобслуживание
○ Очистите наружную поверхность изделия.
○ Проверьте, чтобы гайка на крышке ручки была 

достаточно затянута.
○ Проверьте, что болты отрезного круга достаточно 

затянуты.
○ Убедитесь, что отрезной круг не вращается, если 

двигатель работает на холостом ходу.
○ Очистить воздушный фильтр.
Еженедельное техобслуживание
○ Проверьте возвратный стартер, особенно трос.
○ Чистка наружной поверхности свечи зажигания.
○ Удалить свечу зажигания и проверить расстояние 

между электродами. Отрегулировать его на 0,6 мм 
или заменить свечу зажигания.

○ Проверка чистоты воздухозаборника на возвратном 
стартере.

Ежемесячное техобслуживание
○ Промыть топливный бак бензином и очистить 

топливный фильтр.
○ Чистка наружной поверхности карбюратора и 

прилегающего участка.
Ежеквартальное техобслуживание
○ Очистить охлаждающие ребра цилиндра.
○ Очистить вентилятор и прилегающий участок.
○ Очистить глушитель от нагара.
ОСТОРОЖНО
 Очистка ребер цилиндра, вентилятора и глушителя 

должна производиться уполномоченным сервисным 
центром компании HiKOKI.
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ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Состояние Возможная причина Меры по устранению

Двигатель не запускается

Отсутствует топливо или низкий 
уровень топлива Долейте топливо

Топливо не в карбюраторе Долейте топливо и нажмите 
пусковой насос несколько раз.

Старое топливо Долейте новое топливо

Свеча зажигания влажная
1. Удалите свечу зажигания и 

высушите ее
2. Потяните стартер и высушите 

топливо внутри двигателя

Топливопровод погнут или отцеплен Обратитесь в авторизованный 
сервисный центр компании HiKOKI

Ошибка карбюратора Обратитесь в авторизованный 
сервисный центр компании HiKOKI

Ошибка свечи зажигания Замените свечу зажигания или 
откорректируйте зазор

Ошибка электрической системы Обратитесь в авторизованный 
сервисный центр компании HiKOKI

Двигатель запускается, но сразу 
глохнет

Отсутствует топливо или низкий 
уровень топлива Долейте топливо

Топливо не в карбюраторе Долейте топливо и нажмите 
пусковой насос несколько раз.

Заслонка закрыта Надежно потяните рычаг заслонки

Ошибка карбюратора Обратитесь в авторизованный 
сервисный центр компании HiKOKI

Ошибка свечи зажигания Замените свечу зажигания или 
откорректируйте зазор

Засоренный воздушный фильтр Очистите воздушный фильтр

Ненормальная вибрация

Ошибка монтажа отрезного круга См. «Отрезной круг в сборе»
Деформация отрезного круга Замените отрезной круг
Ошибка антивибрационной 
системы

Обратитесь в авторизованный 
сервисный центр компании HiKOKI

Двигатель запускается, но отрезной 
круг не вращается

Ремень ослаблен
См. «Регулировка ремня»

Ремень слишком туго натянут
Ремень находится вне шкивов См. «Замените ремень»

Двигатель не останавливается Ошибка электрической системы Обратитесь в авторизованный 
сервисный центр компании HiKOKI
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ОСОБЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Колесо с алмазным покрытием
HiKOKI предлагает колесо с алмазным покрытием для 
разнообразного применения, перечисленного ниже.
Колеса с алмазным покрытием (12") для CM75EAP

Тип Категория Внешний диам. (мм) Отверстие (мм) Кодовый №

Колесо с алмазным 
покрытием

Универсальный 300 20
773000
773004

Кирпич и асфальт 300 20
773137
773018

Бетон и твердый 
камень 300 20

773008
773012

Колеса с алмазным покрытием (14") для CM75EВP
Тип Категория Внешний диам. (мм) Отверстие (мм) Кодовый №

Колесо с алмазным 
покрытием

Универсальный 350 20
773002
773006

Кирпич и асфальт 350 20
773016
773020

Бетон и твердый 
камень 350 20

773010
773014

Давление водяного бачка (Рис. 40)
Бачок водного давления HiKOKI переносной и 
ручной. С использованием данного бачка возможна 
влажная резка, где нет немедленной подачи воды. 
(Кодовый №: 712630)

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

6699872 6699868 6699867 6699877
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English Русский 
EC DECLARATION OF CONFORMITY

We declare under our sole responsibility that Portable cut-off  machine 
for building construction machinery, identifi ed by type and specifi c 
identifi cation code *1), is in conformity with all relevant requirements 
of the directives *2) and standards *3). Technical fi le at *4) – See 
below.
The European Standard Manager at the representative offi  ce in 
Europe is authorized to compile the technical fi le.
Annex V (2000/14/EC): For information relating to noise emissions, 
see the chapter specifi cations.
Measured sound power level: 115 dB
Guaranteed sound power level: 118 dB
The declaration is applicable to the product affi  xed CE marking.

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ EC
Мы с полной ответственностью заявляем, что портативный 
отрезной станок для строительных машин, идентифицируемый 
по типу и соответствующему идентификационному коду *1), 
отвечает всем соответствующим требованиям директив *2) и 
стандартов *3). Техническая документация в *4) – см. ниже.
Менеджер по европейским стандартам в представительстве в 
Европе уполномочен составлять техническую документацию.
Приложение V (2000/14/ЕС): Сведения касательно шумового 
воздействия см. в соответствующем разделе технических 
данных.
Измеренный уровень мощности звука:115 дБ
Гарантированный уровень мощности звука: 118 дБ
Данная декларация относится к изделиям, на которых имеется 
маркировка CE.

Український
ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ ЄС

Ми заявляємо під нашу виключну відповідальність, 
що Переносний відрізний пристрій для устаткування 
будівельних конструкцій, визначений за типом та унікальним 
ідентифікаційним кодом *1), відповідає всім відповідним вимогам 
директив *2) та стандартів *3). Технічна документацiя на *4) - 
Див. нижче.
Відповідальний за дотримання європейських стандартів у 
представництві в Європі уповноважений заповнювати технічний 
паспорт.
Додаток V (2000/14/ЄС): Дані щодо впливу шуму див. у 
відповідному розділі специфікацій.
Виміряний рівень акустичної потужності:115 дБ
Гарантований рівень акустичної потужності: 118 дБ
Ця декларація дійсна щодо виробу, маркованого СЕ.

*1) CM75EBP             E332542R
 CM75EAP             E332541R
*2) 2006/42/EC, 2014/30/EU, 2000/14/EC, 2011/65/EU
*3) EN ISO 19432:2012, ISO 14982:2009, CISPR 12:2007+A1:2009

*4) Representative offi  ce in Europe
Hikoki Power Tools Deutschland GmbH
Siemensring 34, 47877 Willich, Germany

Head offi  ce in Japan
Koki Holdings Co., Ltd.
Shinagawa Intercity Tower A, 15-1, Konan 2-chome,
Minato-ku, Tokyo, Japan 

29. 3. 2019
Naoto Yamashiro
European Standard Manager

29. 3. 2019

A. Nakagawa
Corporate Offi  cer

903
Code No. E99701051 NA
Printed in China
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