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� Увага!
При користуванні приладами слід  дотриму-
ватися певних заходів безпеки, щоб запобігти
травмуванню і пошкодженням. Тому уважно
прочитайте цю інструкцію з експлуатації / 
вказівки з техніки безпеки. Надійно зберігайте 
її, щоб викладена в ній інформація була у вас 
постійно під руками. У випадку, якщо ви повинні 
передати прилад іншим особам, передайте їм, 
будь ласка, також і цю інструкцію з експлу-тації 
/ ці вказівки з техніки безпеки. Ми не несемо 
відповідальності за нещасні випадки або 
пошодження, які виникли внаслідок недотри-
мання цієї інструкції і вказівок з техніки безпеки.

1. Вказівки по техніці безпеки

З відповідними вказівками по техніці безпеки
ознайомтеся, в брошурі, що додається.
�  Попередження !
Прочитайте всі вказівки та інструкції з
техніки безпеки. Недотримання вказівок  та 
інструкцій з техніки безпеки може стати 
причиною виникнення електричного удару, 
пожежі та/або важкого травмування. Зберігайте 
вказівки та інструкції з техніки безпеки на 
майбутнє.

2. Опис приладу та об’єм 
поставки 

2.1 Опис приладу (Мал. 1/8)
1. Регулятор моменту обертання (установне

кільце).
2. Перемикач напряму обертання
3. Кнопка Вкл/Викл
4. Акумулятор
5. Кнопка фіксатор акумулятору
6. Перемикач 1 передача - 2 передача
7. Швидкозатискний патрон
8. Зарядний пристрій
9. LED підсвітлення
10. Магнітний тримач для шурупів

2.2 Об’єм поставки
Будь ласка, перевірте комплектність артикула
відповідно до описаного об’єму поставки. 

•  Відкрийте опакування та обережно
дістаньте прилад.

•  Зніміть пакувальний матеріал, а також
запобіжні та захисні пристрої, викорис-
товувані під час транспортування (якщо 
такі є).

•  Перевірте комплектність поставки.
• Перевірте, чи немає пошкоджень на

приладі та комплектуючих.
•  Якщо можливо, зберігайте опакування 

протягом всього гарантійного строку. 

Увага!
Прилад та опакування не є іграшками для 
дітей! Дітям заборонено гратись пласти-
ковими торбинками, плівкою та дрібними 
деталями! Існує непезпека їх проковтування 
та небезпека задушення!

• Акумуляторний дриль-шуруповерт
•  Акумулятор
•  Зарядний пристрій
•  Оригінальна інструкція з експлутації

3. Застосування за призначенням

 Акумуляторний дриль-шуруповерт призначено
для закручування та видалення шурупів, а
також для свердління деревини, металу та
пластмаси.

Пристрій слід використовувати тільки згідно з
його призначенням. Жодне інше використання 
пристрою, що виходить за вказані межі, не 
відповідає його призначенню. За несправності 
або травми будь-якого виду, які виникли 
внаслідок використання пристрою не за призна-
ченням, відповідальність несе не виробник, а 
користувач/оператор.

Враховуйте, будь ласка, те, що за
призначенням наші прилади не сконструйовані
для виробничого, ремісничого чи промислового
застосування. Ми не беремо на себе жодних
гарантій, якщо прилад застосовується на
виробничих, ремісничих чи промислових
підприємствах, а також при виконанні інших
прирівняних до цього робіт. 
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4. Технічні параметри

 Напруга двигуна: . ........................................12 В
Обороти (шв. 1 / 2):  .............. 0-300/0-1050 хв-1 
Ступені моменту обертання:  . ...................17+1   
Реверс:  . ........................................................так  
Міжцентрова відстань патрону:  ..........1- 10 мм  
Напруга акумулятора:  . ...........................10,8 В  
Ємність акумулятора:  ..........................1500 мA  
Напруга зарядного пристрою:  .
...................................................100-240 В~50Гц  
Вага:  . ..........................................................1,0 кг  
Макс. діаметр гвинтів:  . ..............................6 мм
Шуми та вііібрацііія
Параметри шумів та вібрації визначені у 
відповідності з Європейським стандартом EN 
60745

Рівень звуку LpA . ................................65,3 дБ(A)
Похибка KpA  .................................................3 дБ
Рівень звукової потужності LWA . ........76,3 дБ(A)
Похибка KWA  ................................................3 дБ  

Носііітььь навушники.
Вплив шуму може стати причиною втрати
слуху.
Загальні параметри коливань (сума векторів у
трьох напрямках) визначені у відповідності з
Європейським стандартом EN 60745.

Свердління в металі
Величина емісії коливань ah < 2,5  м/с2

 

Похибка K = 1,5 м/с2

2

Свердління без удару
Величина емісії коливань ah < 2,5  м/с2

 

Похибка K = 1,5 м/с2

Попередження!
Зазначена величина емісії коливань вимірю-
валась відповідно до стандартизованого про-
цесу випробувань, вона може змінюватись в 
залежності від способу використання електро-
інструмента, в окремих випадках її значення 
може бути більшим, ніж занотоване тут.

Зменшуйте вібрацію та утворення шуму
до мінімального рівня!
•   Застосовуйте тільки бездоганно

функціонуючі  приладдя.
•   Регулярно проводіть технічний  догляд.
•  Узгодьте свій  стиль  праці  з роботою

приладу.
•  Не перевантажуйте прилад.
•  При необхідності віддавайте прилад на

перевірку. 
•   Вимикайте прилад, якщо ви ним не

користуєтеся. 
•  Носіть робочі рукавиці. 

Залишкові ризики 
Навіть при належному використанні даного
електроінструмента існують залишкові ри-
зики. Слід рахуватись з наступними ризи-
ками, обумовленими конструкцією та вико-
нанням даного електроінструмента:  
1.     Ураження легень, якщо нехтувати належ-

ними масками-респіраторами, захищаючи-
ми від пилу.

2. Ураження органів слуху, якщо нехтувати
належними засобами захисту органів слуху.

3. Шкода здоров’ю, обумовлена вібрацією кисті 
та руки за умови довготривалого використан-ня 
інструмента або за умови неналежного вико-
ристання та неналежного техобслуговування. 

5.  Перед початком роботи

Перед роботою з акумуляторним шуруповертом
необхідно прочитати наступні вказівки:
1. Заряджайте акумуляторну батарею тільки

за допомогою зарядного пристрою, який
входить в об‘єм поставки.

2. Використовуйте тільки гострі свердла, а
також бездоганні відповідні біти.

3. При свердлінні і вкручування шурупів у
стінах і мурах перевіряйте останні на
наявність в них прихованої електро-, газо- 
та водопроводів.

6. Експлутація

6.1 Зарядження акумулятора (Мал. 2-3)
Акумулятор захищено від глибокої розрядки. 
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Вбудований захисний вимикач автоматично
вимикає пристрій, якщо акумулятор розряджено. 
В такому випадку патрон перестає обертатись.
Вказівка! Не натискайте кнопку Вкл/Викл,
якщо спрацював захисний вимикач. В іншому
випадку акумулятор може бути пошкоджено. 

1. Вийняти акумулятор (4) з ручки приладу, 
для цього натиснути кнопки-фіксатори (5) 
на лівому і правому боці акумулятора.

2. Вставте зарядний пристрій (8) в розетку.  
Засвітиться зелений світлодіод.

3. Вставте акумулятор (4) в зарядний
пристрій (8). 

4. В секції 10 цієї інструкції ви знайдете 
пояснення LED індикації зарядного 
пристрою.

Якщо зарядження акумуляторної батареї 
не відбувається, слід перевірити:
• чи є напруга в розетці електромережі.
• чи є бездоганним контакт на зарядних

контактах зарядного пристрою (8). 

Якщо зарядження акумуляторної батареї і далі 
не відбувається, слід свернутися до сервісного
центру.

З метою продовження терміну служби
акумуляторної батарії ви повинні потурбуватись 
про своєчасне підзарядження. Це також слід 
завжди робити, якщо помічаєте, що потужність 
акумуляторного шуруповерта стала меншою.

6.2 Кнопка Вкл/Викл (рис. 5/поз. 4)
За допомогою кнопки Вкл/Викли можна плавно
міняти число обертів. Чим більше тиснути на
кнопку, тим вищою є частота обертання
акумуляторного дриля-шуруповерта.

6.3 Перемикач швидкостей 1 - 2 
(Мал. 4/поз. 6)

Залежно від позиції перемикача, роботи
можна виконувати з більшою або меншою
частотою обертання. Щоб запобігти пошкод-
женню редуктора, переключати швидкості
дозволено тільки на приладі, який повністю
зупинився.

6.4 Вибір моменту обертання (Мал. 4/ поз. 1)
Вибір моменту обертання на акумуляторному
дрилі-шуруповерті виконується механічно.

Момент обертання для шурупів відповідного
розміру виставляється на регулювальному
кільці (1). Величина моменту обертання зале-
жить від ряду чинників:

• властивості та твердість матеріалу, з яким
працюють.

• довжина та якість використовуваних шурупів.
• вимоги до конкретного з‘єднання.

Про досягенння моменту обертання сигналізує
розчеплення муфти, супроводжуване харак-
терним звуком. 
Увага! Налаштовуйте регулювальне кільце на 
відповідний момент обертання лише при 
повному зупиненні приладу.

6.5 Свердління (Мал. 4/поз. 1)
Для виконання операцій свердління, встано-
віть перемикач у позицию „Drill“. У цьому режи-
мі фрикційна муфта неактивна. Максимальний 
обертальний момент доступний у режимі 
свердління.

6.6 Перемикач зміни напрямку обертання
(Мал. 5/поз. 2)

Користуючись розташованим над кнопкою
Вкл/Викл повзунковим перемикачем, можна
змінювати напрямок обертання акумулятор-
ного шурупо-верта, а також убезпечити його
від випадкового увімкнення. Можна вибрати
напрямок обер-тання ліворуч або праворуч. 
Щоб запобігти пошкодженню редуктора, 
змінювати напрям обертання слід лише на 
приладі, який повністю зупинився. Якщо 
повзунковий перемикач знахо-диться в середній 
позиції, то вимикач приладу заблоковано.

6.7 LED підсвітлення (Мал. 5/поз. 9)
LED Світлодіод (9) додатково підсвітлює
місце включювання/викручування гвинтів. Він
автоматично включається при натисненні
кнопки Вкл/Викл (3).

Anl_TC_CD_12_Li_SPK5.indb   21Anl_TC_CD_12_Li_SPK5.indb   20.09.13   15:2120.09.13   15:21



UKR

- 7 -

6.8 Зміна приладдя (Мал. 6)
Увага! При виконанні будь-яких робіт на
самому акумуляторному шуруповерті (напр. 
зміна приладдя, техобслуговування, тощо) 
перемикач напрямку обертання (2) слід пере-
вести в середню позицію.
• Акумуляторний шуруповерт має швидко-
затискний патрон (7) з автоматичним фікса-
тором шпинделя.
•  Відкрийте отвір патрону для приладдя (7). 
Отвір в патроні (a) повинен бути достатньо вели-
кий для того, щоб закріпити в ньому інструмент
(свердло чи біт).
•  Виберіть потрібний інструмент. Вставте
його якумога глибше в отвір патрона (а).
•  Міцно затягніть патрон (7), потім перевірте
чи міцно закріплено інструмент.

6.9 Закручування шурупів
Найкраще використовувати шурупи з само-
центруванням (наприклад торкс, хрестовий
шліц), які дають можливість безпечної праці. 
Звертайте увагу на те, щоб застосовуваний
біт узгоджувався за формою та розмірами з
шурупом. Вибирайте момент обертання відпо-
відно до розміру шурупа, як це описано в
інструкції.

6.10 Магнітний патрон для біт (Мал. 7-8)
Акумуляторний дриль-шуруповерт має інтегро-
ваний патрон для біт (10) для 1/4” (6.35 мм) біт.

Щоб скористатись ним, зніміть швидкостатиск-
ний патрон (7) натиснувши на його задню
частину (b) в сторону його передньої частини.

Теперь ви можете вставити потрібний біт
відповідного розміру у магнітний патрон для
біт (10).

Щоб знову встановити швидкозатискний 
патрон, піднесіть його до патрону для біт в 
трохи прокуртить, доки він не насадиться 
повністю на патрон для біт. Потім натисніть 
на передню частину швидкозатискного 
патрону (b), щоб зафіксувати швидкозатиск-
ний патрон на пристрої. 

7.  Чистка, технічне обслуговування

Перед початком всіх робіт по чистці від‘єднайте 
мережевий штекер приладу від мережі!

7.1 Чистка
• Захисні пристосування, шліци для доступу

повітря і корпус двигуна мають бути
максимально Прилад протирайте чистою
ганчіркою чи продувайте стисненим
повітрям з невеликим тиском.

• Рекомендуємо чистити прилад зразу ж
після кожного використання.

• Регулярно протирайте прилад вологою
ганчіркою з невеликою кількістю мила. 
Не використовуйте очищуючі засоби чи
розчинники; вони можуть пошкодити
пластикові частини приладу. Слідкуйте
за тим, щоб в середину приладу не
потрапила вода. Потрапляння води в
електроінструменти підвищує вірогідність
електричного удару.

7.2 Технічне обслуговування
В середині приладу частини, що потребують
технічного обслуговування, відсутні.

8. Утилізація

Прилад знаходиться в опакуванні, щоб
запобігти пошкодженню при транспортуванні. 
Це опакування є сировиною, яка придатна для 
вторинного використаня або для утилізації. 
Прилад та комплектуючі до нього виготовлено 
з різних матеріалів, наприклад,  з металів та 
пластмаси. Прилади, які вийшли з ладу, не є 
побутовим сміттям. Прилад слід здати у 
відповідний пункт прийому, щоб його було 
утилізовано належним чином. 
 
9. Зберігання

Зберігайте прилад та комплектуючі в недос-
тупному для дітей темному та сухому примі-
щенні без мінусових температур. Оптимальна
температура зберігання - від 5 до 30 °С. 
Зберігайте електроінструмент в оригінальному
опакуванні.
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10.  Індикація зарядного пристрою

Пояснення і діїЧервоний
LED

Зелений
LED

Викл Готовність до використання
Зарядний прстрій включен у мережу і готовий до використання. 
Акумулятор не включений у зарядний пристрій. 

Вкл Викл Зарядка
Зарядний пристрій заряджає акумулятор.

Викл Вкл Акумулятор повністю заряджений (зарядка завершена)
Дія: 
Вийміть акумулятор з зарядного пристрою і відключіть його.

Мигання Мигання Несправність
Зарядження неможливе. Акумулятор пошкоджений.
Дія: 
Ніколи не заряджайте і не використовуйте пошкоджений
акумулятор. Вийміть акумулятор із зарядного пристрою.

Вкл Вкл Помилка температури
Акумулятор занадто гарячий (наприклад через пряме сонячне
випромінення) чи занадто холожний (нижче 0° C).
Дія: 
Виньте акумулятор із зарядного пристрою і протримайте його при
кімнатній температурі (близько 20° C) протягом одного дня.
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Статус індикації

Мигання


