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Parts list
ITEM  DESCRIPTION     QTY.

-  Power supply     1

-  Mains cable CE 230V     1

-  Mains cable UK 230V     1

-  Mains cable UK 110V     1

1  Motor assembly 150 mm/2,5 mm    1

  Motor assembly 150 mm/5,0 mm    1

  Motor assembly 150 mm/8,0 mm    1

  Motor assembly 125 mm/5,0 mm    1

2  Fan 150 mm/2,5 mm     1

  Fan 150 mm/5,0 mm     1

  Fan 150 mm/8,0 mm     1

  Fan 125 mm/5,0 mm     1

3  Double row bearing     1

4  Spacer      1

5  Washer      1

6  Retaining ring     1

7  Spindle      1

8  24mm Pad Wrench     1

9  Pad. See literature for different models   1

10  Lever 125+150  mm/2,5 mm    1

  Lever 125+150 mm/5,0 mm    1

  Lever 150 mm/8,0 mm     1

11  Pin      1

12  Grip      1

13  Start button      1

14  Start button spring     1

15  Cover plate incl. membrane keyboard   1

16  PCB screw      4

17  Speed controller     1

18  Housing      1

19  Shroud 150mm     1

  Shroud 125mm     1

21  Cable support     1

22  DC cable 4m     1

23  Housing screw     6

24  DC connector     1

25  28mm swivel exhaust assembly    1

26  Washer      1

27  Exhaust pipe screw     1



4

Spare Parts

Accessories

   
 
Shroud 150mm  Shroud 125mm  DC Power   
Code: MIN6511911 Code: MIN6515911 Code: MIN6519011  
 
   
 

  
 
24 mm Pad Wrench  
Code: 8993008011 
 
 
 

 

   
 
DC Extension cord 10m Brackets kit for Mirka 412/415 or 912/915 Net sanding PAD 150mm 
Code: MIN6512211 Code: MIN6519111 Code: 8295692111  
 

 
 
Net sanding PAD 125mm 
Code:  8295592111 

  

B  28 mm CV Swivel Fitting Kit Spindle 
Code: MIN6522511 Code: 8993011611 Code: MIN6519011

Code: MIN6522511

 

Net sanding PAD 150mm 
Code: 8295692111  

 

 
 
DC Extension cord 10m 
Code: MIN6512211 
 

DC extension cord 4 m

Code: MIN6519611
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FIGURE 1. Sander

FIGURE 2. Power supply unit
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Declaration of conformity
KWH Mirka Ltd.

66850 Jeppo, Finland

declare on our sole responsibility that the product

150 mm (6 in.) & 125mm (5 in.) 10,000 RPM Electrical Random Orbital Sander (See “Product Configuration/Specifications” Table

for

particular Model) to which this declaration relates is in conformity with the following standard(s) or other normative

document(s) EN ISO

EN 60 745, EN 55 014, EN 61 000 in accordance with the

                       regulations 2006/42/EC , 2004/108/EC.

Jeppo 1.12.2008                       

_____________________                       ____________________________                        ____________________________

Place and Date of issue                                                             Name                            Tom Nordström Vice President

Operator Instructions
Includes – Warranty, Please Read and Comply, Proper Use of

Tool, Work Stations, Putting the Tool Into Service, Operating

Instructions, Product Configuration/Specifications Tables,

Parts Page, Parts List, Sander Spare Parts Kits, Trouble

Shooting Guide, Service Instructions

Important
Read these instructions

carefully before installing,

operating, servicing or

repairing this tool.

Keep these instructions in a

safe accessible location.

Manufacturer/Supplier
KWH Mirka Ltd.

66850 Jeppo, Finland

Tel: + 358 20 760 2111

Fax: +358 20 760 2290

Required Personal Safety Equipment
Safety Glasses Breathing Masks

Safety Gloves Ear Protection

Input Voltage
90-240 VAC

GARANTIA

Termos de garantia:

A garantia não inclui:
Desgaste normal pelo uso:

Sobrecarga ou uso inapropriado como:

Manutenção normal e serviços executados pelo operador:

Nota: Todo serviço deve ser executado por um autorizado Mirka.

-
tagem implicará na perda da garantia.

Overensstemmelseserklæring
KWH Mirka Ltd.

66850 Jeppo, Finland
erklærer på vort eneansvar, at produktet

150 mm (6 tommer) & 125 mm (5 tommer) 10.000 omdrejninger pr. minut Elektrisk excentersliber
(Se “Produktkonfiguration/specifikationer” tabellen for

den pågældende model), for hvilken denne erklæring gælder, er i overensstemmelse med de(n) følgende standard(er) eller
andre normative dokumenter EN ISO

EN 60 745, EN 55 014, EN 61 000 i overensstemmelse med
                                                           direktiverne , 2006/42/EC, 2004/108/EC.

Jeppo 1.12.2008                       

_____________________       _____________________                       ____________________________
Udstedelssted og -dato Navn Tom Nordström, Vicepræsident

Brugervejledning
Omfatter – Garanti, Venligst læs og overhold, Passende brug af
værktøjet, Arbejdspladser, Ibrugtagning af værktøjet,
Brugsanvisning, Produktkonfiguration/specifikationstabeller,
Oversigt over komponenter, Komponentliste, Reservedelssæt
til sliberen, Fejlfindingsvejledning, Vedligeholdelsesvejledning

Fabrikant/leverandør
KWH Mirka Ltd.
66850 Jeppo, Finland
Tel: + 358 20 760 2111
Fax: +358 20 760 2290

Nødvendigt personligt sikkerhedsudstyr
Sikkerhedsbriller Åndedrætsmasker
Sikkerhedshandsker Høreværn

Indgangsspænding
90-240 V AC

Vigtigt
Læs denne vejledning
omhyggeligt, før De
installerer, bruger,
vedligeholder eller reparerer
dette værktøj.
Gem denne vejledning på et
sikkert sted, hvor De kan
komme til den.

Vastavustunnistus
KWH Mirka Ltd.

66850 Jeppo, Soome Vabariik
kinnitab käesolevaga oma täielikku vastutust selles, et toode

150 mm (6 tolli) & 125 mm (5 tolli) kettaga, pöörlemiskiirusega kuni 10,000 p/min pöörlev elektriline taldlihvija (Vaata tabelit
´´Konfiguratsioon / Tehnilised andmed´´  –  selles on antud toote mudelid,  millele käesolev tunnistus kehtib)  vastab

järgmistele standarditele või muudele normdokumentidele:   EN ISO
                                      EN 60 745, EN 55 014, EN 61 000 vastavuses regulatsiooniga, 2006/42/EC, 2004/108/EC.

Jeppo 1.12.2008                       

_____________________       _____________________                       ____________________________
Väljaandmise koht ja aeg Nimetus Tom Nordström, asepresident

Kasutusjuhised
Sisaldab peatükke – Garantii, Palun loe ja järgi
kehtestatud nõudeid, Tööriista ettenähtud
kasutamine, Toote kasutus tööjaamana, Toote
hooldus ja korrashoid, Kasutusjuhised, Toote
konfiguratsiooni / tehniliste andmete tabelid,
Varuosad: varuosade loetelu,  Taldlihvija varuosade
komplektid, Mida teha rikke korral, Hooldusjuhised

Kasutusjuhised
Sisaldab peatükke – Garantii, Palun loe ja järgi
kehtestatud nõudeid, Tööriista ettenähtud
kasutamine, Toote kasutus tööjaamana, Toote
hooldus ja korrashoid, Kasutusjuhised, Toote
konfiguratsiooni / tehniliste andmete tabelid,
Varuosad: varuosade loetelu,  Taldlihvija varuosade
komplektid, Mida teha rikke korral, Hooldusjuhised

Tähtis teave
Loe käesolevad juhised
hoolikalt läbi enne, kui asud
seda toodet paigaldama,
hooldama, remontima  või
sellega töötama.
Hoia käesolev
kasutusjuhend hõlpsasti
kättesaadavas kohas.

Valmistaja/Tarnija
KWH Mirka Ltd.
66850 Jeppo, Soome Vabariik
Tel: + 358 20 760 2111
Fax: +358 20 760 2290

Nõutav kasutada töökaitsevahendeid
Kaitseprillid Hingamisteede kaitsemask
Töökindad Kuulmiskaitsed

Toitepinge
90-240 V vahelduvvool

Tähtis teave
Loe käesolevad juhised
hoolikalt läbi enne, kui asud
seda toodet paigaldama,
hooldama, remontima  või
sellega töötama.
Hoia käesolev
kasutusjuhend hõlpsasti
kättesaadavas kohas.

Kasutusjuhised
Sisaldab peatükke – Garantii, Palun loe ja järgi

Declaração de conformidade
KWH Mirka Ltd.

66850 Jeppo, Finlândia
Declaramos que é de nossa responsabilidade que os produtos

150 mm (6 in.) & 125mm (5 in.) 10,000 RPM Lixadeira Orbital Randômica Elétrica  (Veja Tabela de “Configurações e
especificações do Produto” para cada modelo específico) aos quais essa declaração se refere, estejam em conformidade com

as seguintes normas EN ISO
EN 60 745, EN 55 014, EN 61 000.

                            Seguindo as determinações, 2006/42/EC, 2004/108/EC. 

Jeppo 1.12.2008                       

_____________________       _____________________                       ____________________________
Local e data Nome Tom Nordström Vice Presidente

  

Instruções de operação
Inclui – Garantia, Favor ler e cumprir, Modo adequado de
utilização da ferramenta, Estação de trabalho, Colocando a
ferramenta em operação, Instruções de uso, Tabela de
configurações/ especificações do produto,
Página de peças, Lista de peças, Kits de peças de reposição,
Guia de solução de problemas, Instruções de serviço.

Fabricante/ fornecedor
KWH Mirka Ltd.

66850 Jeppo, Finlândia

Tel: + 358 20 760 2111

Fax: +358 20 760 2290

  

Tensão de entrada
90-240 VAC

  

Equipamento de proteção individual

requerido
Óculos de segurança Máscara de proteção
Luvas de proteção Protetor auricular

Importante
Leia cuidadosamente estas
instruções antes de instalar,
operar, fazer manutenção
ou consertar esta
ferramenta.
Mantenha estas instruções
em lugar seguro de fácil
acesso.
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Instruções Gerais de Segurança para Ferramentas Elétricas

PRECAUÇÃO: Leia todas as instruções, inclusive as de segurança -

Guarde todas as intruções para consulta futura. 

1) Segurança na área de trabalho  
a) Mantenha a área limpa e bem iluminada
de acidentes. 
b) Não opere ferramentas elétricas em atmosferas explosivas, como na presença de líquidos infla-
máveis, gases ou pó
com  o pó ou vapor.
c) Mantenha as crianças e assistentes distantes enquanto opera a ferramenta elétrica. Distrações 
podem causar perda de controle. 

2) Segurança na parte elétrica 
a) O plugue deve encaixar na tomada. Nunca modifique o plugue. Não utilize nenhum adaptador 
de tomada em ferramentas elétricas que possuam fio terra

b) Evite contato do corpo com superfícies que possuam fio terra ou sejam aterradas como canos, 
radiadores, extensões e refrigeradores

c) Não exponha as ferramentas elétricas à chuva, umidade ou superfícies molhadas -

d) Não faça má uso do fio da ferramenta.  Nunca carregue ou arraste a máquina pelo fio. Mantenha 
o fio longe do calor, óleo, cantos vivos e partes móveis

e) Ao operar uma ferramenta elétrica ao ar livre, use uma extensão elétrica apropriada para este 
uso

f ) Se é inevitavel a utilização da ferramenta elétrica em local úmido, use um  dispositivo contra 
corrente residual (RCD)

3) Segurança pessoal    
a) Esteja alerta, atente-se ao que está fazendo, e use o bom senso ao operar uma ferramenta elétri-
ca. Não utilize ferramentas elétricas quando estiver cansado ou sob influência de drogas, álcool ou 
medicação

b) Use o equipamento de proteção  pessoal. Sempre utilize óculos de segurança. Equipamentos de 
-

damente, evitam lesões. 
c) Evite a ignição não-intencional. Assegure-se de desligar a ferramenta elétrica antes de conectá-la 
à fonte de energia ou bateria ou durante seu deslocamento -

d) Remova qualquer chave de ajuste antes de ligar a ferramenta elétrica. Uma chave inglesa ou chave 
de fenda deixada próxima às partes giratórias da ferramenta pode acarretar lesões corporais. 
e) Não sobrecarregue. Mantenha firmeza e equilíbrio o tempo todo. Isso permite um melhor controle 
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f ) Vista-se apropriadamente. Não use roupas largas ou bijouterias. Mantenha seu cabelo, roupas 
e luvas longes das partes móveis
partes móveis. 
g) Se dispositivos para captação e extração de pó forem disponibilizados assegure-se que foram co-
nectados apropriadamente para seu uso

 

4) Uso apropriado da ferramenta elétrica e cuidados    
a) Não force a ferramenta elétrica. Use a ferramenta correta para cada aplicação -

satisfatório e seguro. 
b) Não utilize ferramentas elétricas em que o dispositivo liga/desliga não esteja funcionando.  Qual-

consertada. 
c) Desconecte o plugue da ferramenta elétrica da fonte de energia e/ou bateria antes de fazer qual-
quer ajuste, troca de acessório ou antes de guardar a máquina. Essas medidas preventivas reduzem  o 
risco da ferramenta ser ligada acidentalmente.
d) Guarde ferramentas elétricas longe do alcance de crianças e não permita que pessoas não fami-
liarizadas com este tipo de máquina ou com as instruções de uso, as utilize

e) Faça a manutenção da ferramenta elétrica. Cheque o alinhamento da máquina, a conexão das 
partes móveis e as condições físicas das partes,  e qualquer outro item que possa afetar o funciona-
mento da máquina. A ferramenta elétrica deve ser reparada antes de seu uso caso apresente algum 
problema
f ) Mantenha as ferramentas de corte afiadas e limpas -

g) Utilize a ferramenta elétrica, acessórios e partes, de acordo com estas instruções, levando em 
consideração as condições de trabalho e o tipo de trabalho a ser realizado

  
5) Serviço   
a) Permita que o serviço de reparação e manutenção de sua ferramenta elétrica seja realizado ape-
nas por pessoas qualificadas e utilize somente peças originais na troca. Isto garantirá que as caracte-

Instruções Adicionais de Segurança 

a) Sempre esteja seguro que o material a ser lixado está firmemente fixado para evitar sua movi-
mentação.
b) O pó pode ser altamente combustível. O saco de coleta de pó deve ser limpo ou trocado diaria-
mente.  A limpeza ou troca do saco assegura uma ótima performance.
c) Mantenha as mãos longe da fiação durante o uso.
d) Não permita que a ferramenta alcance velocidade sem tomar as precauções necessárias para 
proteger as pessoas ou objetos ao redor. dos resíduos do abrasivo ou suporte.

Modo Adequado de Utilização da Ferramenta

Esta lixadeira foi projetada para lixar todos os tipos de materiais, como metais, madeira, pedra, plásticos, 
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-

por um centro de serviços autorizado.

Estações de Trabalho

Esta ferramenta foi feita para funcionar como ferramenta manual. É recomendado que se utilize a ferra-

Colocando a ferramenta em operação

-

A fim de se obter a máxima potência desta lixadeira é recomendado o uso em conjunto com o aspi-
rador de pó Mirka 412/415 ou 912/915 e produtos de lixamento em tela Mirka. Isto propicia um bom 

aspirador de pó. Isto possibilita que o aspirador seja ligado automaticamente assim que a alavanca da 
lixadeira for pressionada.  

Instruções de Uso 

produtos de lixamento em tela Mirka. 

luz verde.

4) Pressione a alavanca para iniciar o uso da lixadeira.

RPM+ e RPM-,,a ferramenta  alterna entre as duas formas de controle.

ligá-la. Sempre remova a lixadeira da superfície que foi trabalhada, antes de desligá-la. Isso prevenirá marcas 
ou falhas na superfície trabalhada devido ao excesso de velocidade do abrasivo. 

da lixadeira apagará.

rpm.
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Indicações sobre reciclagem

Perigo! 
Instruções sobre reciclagem para o aparelho antigo! Os aparelhos fora de serviço devem ser inutilizados, 

-

materiais ecológica.
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Sintoma  Possível Causa Solução

Não acende nenhuma luz no visor 

quando a fonte de alimentação é 

ligada.

-

do corretamente à fonte de alimen-

Fusível queimado. Favor trocar o fusível. Um fusivel extra 

está incluso na caixa de fusível.

As luzes dos visores da fonte de 

alimentação e da lixadeira ficam 

vermelhas durante o lixamento.

Excesso de carga em período prolon-

gado.

Use carga mais leve.

5 segundos. Ligue novamente.

O visor da lixadeira mostra luz 

vermelha e a mesma reduz para 

4000 RPM durante o lixamento.

alta.

Excesso de carga em período prolon-

gado.

Diminua a carga para a lixadeira du-

rante um tempo e a velocidade será 

retomada.

O visor da lixadeira mostra luz 

vermelha e a RPM é ligeiramente 

reduzida. 

Excesso de carga em curto período. Use carga mais leve e o visor irá auto-

maticamente mudar para luz verde. 

Dados Técnicos

Lixadeira Elétrica Orbital CEROS625CV  CEROS650CV  CEROS680CV  CEROS550CV  
Randômica Compacta

Potência  350 W  350 W  350 W   350 W 

Tensão na fonte
de alimentação

Tensão na lixadeira 22 VDC  22 VDC  22 VDC  22 VDC

Velocidade  

Órbita  2.5 mm  5.0 mm  8,0 mm   5.0 mm 

Tamanho do suporte Ø 150 mm  Ø 150 mm  Ø 150 mm   Ø 125 mm 

Peso  890 g  920 g  940 g   870 g 

Grau de proteção I   I   I  I
da potência 

Grau de proteção 
da lixadeira

Informações sobre Ruído e Vibração
Valores medidos conforme a EN 60745

Lixadeira Elétrica Orbital CEROS625CV  CEROS650CV  CEROS680CV  CERO550CVV 
Randômica Compacta

Nível de pressão sonora 

Nível de potência Sonora

Tolerância na medição 0.8 dB  0.8 dB  0.8 dB  0.8 dB
Sonora K 

Emissão de vibração 2,71 m/s2  2.82 m/s2  3,75 m/s2   2.7 m/s2   
valor a

h

Tolerância na emissão 1.0 m/s2  1.0 m/s2  1.0 m/s2  1,0 m/s2

de vibração  K

Guia de Solução de Problemas
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