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Попередження - З метою зменшення ризику отримання травми
слід читати інструкцію з експлуатації

Захищайте органи слуху. Шум може спричинити втрату слуху.

Використовуйте захисні окуляри. Іскри, що утворюються під час роботи, а також і частинки
абразиву, стружка та пил можуть спричинити втрату видимості.

Використовуйте маску, яка захищає від вдихання пилу. Під час обробки деревини або
інших матеріалів може утворюватись небезпечний для здоров‘я пил. Матеріали, що містять
азбест, обробляти заборонено!

Для того, щоб запобігти пошкодженню приладу, перемикання між окремими функціями
повинно проводитись лише в положенні “стоп”.
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Увага!
При користуванні приладами слід дотримува-
тися 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, пе-
редайте їм, будь ласка, також і цю інструкцію 
з експлуатації / ці вказівки з техніки безпеки. Ми 
не несемо відповідальності за нещасні випадки 
або пошодження, які виникли внаслідок 
недотримання цієї інструкції.

1. Вказівки по техніці безпеки

Прочитайте всі вказівки та інструкції з
техніки безпеки. Недотримання вказівок та 
інструкцій з техніки безпеки може стати при-
чиною виникнення електричного удару, поже-
жі 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)
 1. Захист від пилу
2. Стопорна втулка
3. Перемикач свердління/буріння/довбання
4. Вимикач Вкл/Викл
5. Рукоятка 
6. Додаткова ручка
7. Обмежувач глибини
8. Фіксуюча кнопка
9. Перемикач реверсу
10. Зажимний гвинт
11. Регулятор швидкості

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,
використовувані під час транспортуваня

• 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 торбинами, плівкою та дрібними 
деталями!

• Перфоратор
• Додаткова ручка
• Обмежувач глибини
• Оригінальна інструкція з експлутації
• Інструкція з техніки безпеки

3. Застосування за призначенням

Пристрій розроблений для буріння з ударом в 
бетоні, камені і цеглі, a також для довбання. 
Завжди використовуйте правильні бури і 
зубила. 

Прилад слід використовувати тільки згідно з 
його призначенням. Жодне інше викорис-
тання приладу, що виходить за вказані межі, 
не відповідає його призначенню. За несправ-
ності або травми будь-якого виду, які виникли 
внаслідок використання приладу не за приз-
наченням, відповідальність несе не виробник, 
а користувач.

Враховуйте, будь ласка, те, що за призна-
ченням наші прилади не сконструйовані для 
ви-робничого, ремісничого чи промислового 
застосування. Ми не беремо на себе жодних 
гарантій, якщо прилад застосовується на ви-
робничих, ремісничих чи промислових під-
приємствах, а також при виконанні інших 
прирівняних до цього робіт.

4. Технічні параметри

Напруга:  .................................220-240 В ~ 50 Гц

Потужність:  . .............................................500 Вт

Швикість обертів: . .........................0-1200 об/хв

Швидкість ударів:  ..........................0-5800 уд/хв

Глибина свердління в бетоні (макс.):      20 мм
Клас захисту:  . .............................................II / �
Вага:  . ..........................................................2.7 кг
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Небезпека!
Шуми та вібрація
Параметри шумів та вібрації визначені у від-
повідності з Європейським стандартом EN 
60745

LpA oрівень звуку  . .................................90 дБ(A)
KpA похибка...................................................3 дБ

LWA рівень звукової потужності   ........101 дБ(A)
KWA похибка . ................................................3 дБ

Носіть навушники.
Вплив шуму може стати причиною втрати
слуху.

Загальні параметри коливань (сума векторів
у трьох напрямках) визначені у відповідності
з Європейським стандартом EN 60745.

Буріння в бетоні:
Величина емісіїї коливань a

h hd
 = 17.422 м/с2

Похибка K = 1.5 м/с2

Довбання:
Величина емісіїї коливань a

h hd
 = 19.079 м/с2

Похибка K = 1.5 м/с2

Зазначена величина емісії коливань вимірю-
валась відповідно до стандартизованого
процесу випробувань, вона може змінюва-
тись в залежності від способу використання
електроінструмента, в окремих випадках її
значення може бути більшим, ніж занотоване
тут.

Зазначена величина емісії коливань може
використовуватись для порівняння електро-
інструментів між собою.

Зменшуйте вібрацію та утворення шуму до
мінімального рівня! 
• Застосовуйте тільки бездоганно функціонуючі
прилади. 
• Регулярно проводіть технічний догляд приладу
та чистіть його. 
• Узгодьте свій стиль праці з роботою приладу. 
• Не перевантажуйте прилад. 
• Вимикайте прилад, якщо ви ним не користу-
єтеся. 
• Носіть робочі рукавиці.

Обережно!
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 належни-ми
масками-респіраторами, захищаючими від пилу.
2. Ураження органів слуху, якщо нехтувати на-
лежними засобами захисту органів слуху.
3. Шкода здоров’ю, обумовлена вібрацією кисті
та руки за умови довготривалого використання
інструмента або за умови неналежного вико-
ристання та неналежного  техобслуговування.

5. Перед початком роботи

Увага! 
Перш ніж проводити настроювання приладу, 
завжди витягайте мережевий штекер з
розетки.

Перевірте точку буріння на перетин з 
електричними кабелями, трубами води і газу 
за допомогою детектора кабелів/труб.

5.1 Дооодддаааттткккооовввааа рррууучччкккааа (Мал. 2 – позиція 6)
З ммміііррркккууувввааанннььь бббееезззпппееекккиии, пппееерррфооорррааатттоооррр тттрррееебббааа
вввииикккоооррриииссстттооовввууувввааатттиии тттііілллььькккиии ззз дддооодддаааттткккооовввоооююю рррууучччкккоооююю
Додаткова рукоятка (6) під час використання
бурильного молотка створює для оператора
додаткову опору. Згідно з вимогами техніки
безпеки прилад без додаткової рукоятки (6) 
застосовувати не можна. Додаткова рукоятка (6) 
кріпиться на бурильному молотку за допомогою
затискача. Проворотом рукоятки проти
годинникової стрілки (якщо дивитись на
рукоятку) затискач відпускається. Проворотом
рукоятки за годинниковою стрілкою затискач
затягується до відказу. Спочатку відпустіть
затискач додатковоїрукоятки. Після цього ви
можете повернути додаткову рукоятку (6) в
найбільш зручне для вас положення. А тепер знову
проверніть додаткову рукоятку в протилежному
напрямкудо тих пір, поки вона не зафіксується.

5.2 Обмежувач глибини (Мал. 3 – позиція 7)
Упор для настройки глибини (7) фіксується
за допомогою установочного гвинта (10) на
додатковій рукоятці (6).
• Відпустіть установочний гвинт (10) і вставте
упор для настройки глибини (7). 
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• Виставте упор для настройки глибини
(7) на одинаковий рівень з перфоратором.
• Потягніть упор для настройки глибини (7) 
назад, щоб настроїти перфоратор на задану
глибину.
• Знову затягніть устновочний гвинт (10).
• Свердліть отвір тільки до тих пір, поки упор
для настройки глибини (7) не доторкатиметься
до заготовки 

5.3 Установка інструменту (рис. 4) 
• Перед установкою інструмент слід почис-
тити і трохи змастити його консистентним
мастилом. 
• Потягніть блокуючу втулку (2) назад і
зафіксуйте її. 
• Прокручуючи очищений від пилу інстру-
мент, вставте його до упору в посадочне
гніздо. Інструмент фіксується автоматично. 
• Перевірте надійність фіксації інструменту,
спробувавши витягнути його.

5.4 Виймання інструменту (рис. 5)
Відтягніть блокуючу втулку (2) назад, 
зафіксуйте її та вийміть інструмент з гнізда.

6. Технічне обслуговування

Небезпека

Для запобігання виникненню небезпечних
ситуацій прилад слід тримати тільки за обидві
рукоятки (5/6)! Інакше при засвердлюванні
електропроводів може виникнути небезпека
електричного удару!

6.1 Перемикач Вкл/Викл (Мал. 6/поз. 4)

Для включення:
Натисніть на перемикач Вкл/Викл (4)

Довготривала робота:
Зафіксуйте перемикач Вкл/Викл (4) за
допомогою фіксуючої кнопки (8).
Важливоan. Факсація можлива лише при 
режимі обертання шпинделю за годиннико-
вою стрілкою.

Для виключення:
Коротко натисніть на перемикач Вкл/Викл (4).

6.2 Регулювання швидкості (Мал. 6/поз. 4)
•  Ви можете регулювати швидкість під час 

роботи.
•  Вибирайте швидкіть, сильніше чи м’якіше 

тиснувши на перемикач (4).
•  Низький тиск на перемикач (4): Низька 

швидкість
•  Вищий тиск на перемикач (4): Вища 

швидкість

Порада: Почнайте свердлити отвори на низькій 
швидкості. Потім підвищуйте швидкість.

Переваги:
•  При початку свердління інструмент легше 

контролювати і отвір буде рівним.
•  Ви не просвердлите рвані отвори (наприклад

у плитці).

6.3 Налаштування швидкості (Мал. 6/поз. 11)
•  Регулятор швидкості (11) дозволяє вистав-

ляти максимальну швидкість. Перемикач Вкл/
Викл (4) при натисканні дозволяє працювати 
тільки на максимально обраній швидкості

•  Встановіть швидкість за допомогою регуля-
тора (11) на перемикачі Вкл/Викл (4).

•  Не намагайтеся перемикати регулятор при 
працюючому з перфораторі.

6.4  Перемикач Реверсу (Мал. 6/ поз. 9)
•  Міняйте позицію перемикача ліше коли 

шпиндель не обертається!
•  Міняйте направлення обертання за 

допомогою перемикача (9): 

  

За годинниковою стрілкою: положення ВПРАВО 
Проти годинникової стрілки: положення ВЛІВО

6.5 Перемикач Свердління / Буріння / 
Довбання (Мал. 7)

• Для свердління, нажміть кнопку (E) на
перемикачі (3) одночасно повернувши
перемикач (3) у позицію A.

•  Для буріння, нажміть кнопку (E) на
перемикачі (3) одночасно повернувши
перемикач (3) у позицію В.

•  Для довбання, нажміть кнопку (E) на
перемикачі (3) одночасно повернувши
перемикач (3) у позицію С. Зубило НЕ 
факсується в позиції С

•  Для довбання, нажміть кнопку (E) на
перемикачі (3) одночасно повернувши
перемикач (3) у позицію D. В позиції D 
зубило зафіксоване.
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Пам’ятка
Для буріння не треба сильно тиснути на
перфоратор. Забагатий тиск на перфоратор 
може спричинити вихід з ладу мотора. 
Слідкуйте за свердлами та бурами. Заточуйте 
або замінюйте затуплені бури.

7. Чистка, технічне обслуговування

Увага!
Завжди виключайте кабель приладу з розетки 
перед початком чистки приладу

7.1 Чистка
• Захисні пристосування, шліци для доступу 
повітря і корпус двигуна мають бути макси-
мально чисті. Прилад протирайте чистою ган-
чіркою чи продувайте стисненим повітрям з 
невеликим тиском.                                           
 • Рекомендуємо чистити прилад зразу ж після 
кожного використання.                                            
• Регулярно протирайте прилад вологою ган-
чіркою з невеликою кількістю мила.                    
• Не використовуйте очищуючі засоби чи роз-
чинники; вони можуть пошкодити плас-тикові 
частини приладу. Слідкуйте за тим, щоб в 
середину приладу не потрапила вода. 
Потрапляння води в електроінструменти під-
вищує вірогідність електричного удару.

7.2 Вугільні щітки
Якщо спостерігається занадто інтенсивне
утворення іскор, доручіть фахівцю-електрику
перевірити вугільні щітки.
Небезпека! Заміняти вугільні щітки дозволя-
ється лише електрику.

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

8. УУУтттииилллііізззааація та вторинне 
використання

Прилад знаходиться в опакуванні, щоб
запобігти пошкодженню при транспорту-
ванні. 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 належ-
ним чином. Якщо місцезнаходження таких
пунктів прийому невідомо, слід звернутись
до місцевої адміністрації.

9. Зберігання

Зберігайте прилад та комплектуючі в недос-
тупному для дітей темному та сухому при-
міщенні без мінусових температур. Опти-
мальна температура зберігання - від 5 до 30
°С. Зберігайте електроі
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