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Небезпека! - З метою зменшення ризику отримання травми читайте інструкцію з експлуатації

Одягайте навушники.
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.
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� Важливо.
При користуванні приладами слід дотримуватися 
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 експлуатації / ці вказівки з техніки 
безпеки.

1. Вказівки по техніці безпеки

� УВАГА
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 (Мал. 1)

1. Основа пристрою
2. Опорна стійка
3. Фіксуючий гвинт
4. Стол
5. Затискний гвинт
6. Голова пристрою
7. V-образний ремінь
8. Двигун
9. Рукоятка
10. Патрон
11. Шпиндель
12. Отвори для монтажу
13. Відкидний запобіжний кожух
14. Обмежувач глибини
15. Натяжний гвинт
16. Гвинт
17. Затискний гвинт
18. Вмикач
19. Вимикач
20. Установчий гвинт без головки

3. Об’єм поставки

� Відкрийте опакування та обережно
дістаньте прилад.

� Зніміть пакувальний матеріал, а також
запобіжні та захисні пристрої,
використовувані під час транспортування

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

приладі та комплектуючих.
� Якщо можливо, зберігайте опакування

протягом всього гарантійного строку.

ВАЖЛИВО
Прилад та опакування не є іграшками для
дітей! Дітям заборонено гратись  
пластиковими торбинками, плівкою та
дрібними деталями. Існує небезпека їх
проковтування та небезпека задушення!
� Станок свердлильний
� Патрон
� Ключ для зажимання патрону
� Відкидний запобіжний кожух
� Стол
� Оригінальна інструкція з експлуатації

 
4. Застосування за призначенням

Станок свердлильний призначений для 
свердління у металі, пластмасі, дереві та інних 
подібних матеріалів. Він не призначений для 
професійного та комерційного використання.
Пристрій не признаечний для роботи з харчовими 
чи небезпечними речовинами. Патрон призначений 
для роботи зі свердлами та приладдям діаметром 
від 1.5 до 13 мм, для циліндричних хвостовиків.
Також можна використовувати приладдя з конічним 
хвостовиком. Пристрій призначено для роботи 
тільки повнолітнім людям.

Машину слід використовувати тільки згідно з її
призначенням. Жодне інше використання машини, 
що виходить за вказані межі, не відповідає її 
призначенню. За несправності або травми будь-
якого виду, які виникли внаслідок використання 
машини не за призначенням, 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.



5. Технічні параметри

Номінальна напруга живлення 230В ~ 50 Гц

Потужність 350 Вт

Operating mode S2 15 хв.
Робочий режим 1,400 об/хв

Оберти 580 - 2,650 об/хв

Швидкості 5
Патрон B 16
Діаметр свердл Ø 1.5 - 13 мм

Максимальний посадочний діаметр 13 мм

Шуми і вібрація
Значення шумів і вібрації виміряні 
відповідно до європротоколу EN 61029.

Фактор навантаження:
Фактор навантаження S2 15 хв (повторно-
короткочасний режим роботи) означає, що ви 
можете працювати неперервно з номінальною 
потужністю двигуна (350 W) не довше, ніж 
зазначено у характеристиках (15 хвилин).
Якщо ви будете працювати довше зазначеного 
часу, двигун буде перегріватись. Коли пристній 
буде вимкнений, двигун охолоде до пускової 
температури.

Зменшуйте вібрацію та утворення шуму до 
мінімального рівня.
� Застосовуйте тільки бездоганно функціонуючі 

приладдя.
� Регулярно проводьте технічне обслуговування 

пристрою та чистіть його.
� Узгодьте свій стиль праці з роботою пристрою.
� Не перевантажуйте пристрій.
�    Вимикайте пристрій, якщо не користуєтесь.
� Одягайте робочі рукавиці.

Залишкові ризики
Навіть при належному використанні даного 
електроінструмента існують залишкові ризики.
Слід рахуватись з наступними ризиками,
обумовленими конструкцією та виконанням
даного електроінструмента:
1. Ураження органів слуху, якщо нехтувати 

належними засобами захисту органів слуху.

6. Перед початком експлуатації

6.1. Монтаж пристрою
� Встановіть основу пристрою (1).
� Закріпіть монтажний фланець з опорною стійкою

(2) до основи (1) за допомогою 3х гвинтів (3) і
шайб.

� Встановіть стол (4) з тормозним валом на опорну 
стійку (2) (Мал. 4). Зафіксуйте стол у потрібному 
положенні за допомогою затискного гвинта (5).

� Встановіть голову пристрою (6) з кожухом реміня
(7) і двигуном (8) на опорну стійку і закріпіть за 
допомогою фіксуючих гвинтів (20).

� Нагвинтіть кінцевики рукоятки (9) на рукоятку.

Примітка: Для захисту від корозії всі відкриті деталі 
пристрою повинні бути змащені. Перед 
встановленням патрону (10) на шпиндель (11), обидві 
частини повинні бути змащені. Це забезпечить 
оптимальну передачу енергії.

6.2. Встановлення станка (Мал. 1)
Перед першим використанням станка його потрібно 
надійно встановити. Для цього використовуйте 
обидва монтажних отвора (12) на основі.
Переконайтесь, що забезпечаний доступ для 
експлуатації, регулювання і обслуговування станка.

Примітка: Фіксуючі гвинти повинні бути затянуті таким 
чином, щоб не пошкодити чи деформувати опору.
Засильне натяжіння може призвести до тріщин.

6.3. Відкідний запобіжний кожух (Мал. 4)
Викрутить три гвинта (21). Вставте прозору кришку
(23) в канавку червоної монтажної рами (24) і знову 
зкрутить гвинти (21). 
Висота кришки (23) може регулюватися і фіксується 
за допомогою обидвох гвинтів (22). Запобіжний 
кожух (13) може бути відкинутий догори для заміни 
свердл. Переконайтеся, що перед початком роботи 
кожух (13) встановлений у початкову позицію.

6

UKR

Виліт 104 мм

Глибина свердлення 50 мм

Діаметр опорної стійки 46 мм

Висота 590 мм

Вага 16 кг

LpA рівень звукового тиску

LWA рівень звукової потужності

KpA похибка

KWA похибка

3 дБ

3 дБ

 62 дБ (А)

75 дБ (А)
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6.4. Перед першим запуском
Під’єднайте пристрій до розетки з заземленням. 
Станок оснащений вимикачем нульової напруги, 
який призначений для захисту користувача на 
випадок самостійного запуску станка після 
відключення напруги. У цьому випадку, станок 
треба увімкнути вручну.

7. Експлуатація

7.1. Загальні положення (Мал. 2)
Для включення, натисніть на зелену кнопку “I” (18); 
станок запуститься. Для виключення, натисніть на 
червону кнопку “O” (19); станок вимкнеться.
Переконайтесь, що ви не перевантажуєте станок.
Зниження тону звуку двигуна під час роботи 
означає, що ви перевантажуєте станок.
Не перевантажуйте станок до зупинення двигуна.

7.2. Встановлення приладдя у патрон (Мал. 1)
Перед заміною приладдя переконайтесь, что 
станок виключений з розетки. В зажимний патрон 
(10) треба ставити тільки циліндричні інструменти 
зі вказаним максимальним діаметром.
Використовуйте тільки загострені свердла без 
дефектів. Використовуйте тільки ті інструменти, 
які підходять згідно інструкції чи які погоджені 
виробником.

7.3. Використання швидкоз’ємного зажимного
патрону

Станок оснащений патроном з зубчастим зцепленням 
(10). Для встановлення свердла, підніміть кожух (13), i
встановіть свердло і затисніть патрон за допомогою 
ключа.Переконайтеся, що свердло надійно 
встановлене.
Важливо. Не залишайте ключ у затискному отворі. 

7.4. Встановлення швидкості обертів (Мал. 1/6/7)
Спочатку вимкніть пристрій і вийміть штекер з 
розетки.
Різні швидкості шпинделю встановлюються за 
допомогою переміщення V-реміня.
Виконуйте наступне:
� Викрутіть гвинт (16) для відкривання кришки 

(7) V-реміня (7).
� Послабте затяжний гвинт (15) і натисніть на 

двигун (8) у напрямку до голови пристрою. 

� Встановіть V-ремінь у потрібне положення.
� Зверніться до таблиці (Мал. 6) рекомендованих 

швидкостей.
� Натягніть V-ремінь, натиснувши на двигун (8) у

сторону від голови пристрою (6). Знову затягніть 
гвинт (16). Натяг зроблений правильно, якщо V-
ремінь прогибається при надавленні на центр 
приблизно на 1 см.

� Закрійте кришку V-реміня і затягніть гвинт 
(16). Кришка (7) V-реміня має бути надійно 
зафіксована, так як пристрій оснащений 
запобіжним вимикачем, який не дозволяє 
включити станок при не закритій кришці (7) V-
реміня.

Важливо. Ніколи не включайте станок, коли 
відкрита кришка V-реміня. Ніколи не торкайтесь V-
реміня коли він обертається.

7.4.1 Обмежувач глибини свердління (Мал. 8)
Можна точно встановити глибину свердління за 
допомогою обмежувача глибини (14) і шкали (a) на 
передній частині голови станка. Для встановлення 
глибини станок треба вимкнути.
� Вставте потрібне свердло (7.2) і поверніть 

установчі гвинти догори.
� За допомогою рукоятки, перемістіть свердло 

вниз до торкання з заготовкою і ознайомстесь 
зі значенням на шкалі.

� Видаліть заготовку.
� Додайте потрібну глибину до значення на 

шкалі і перемістіть свердло вниз до 
розрахованого значення на шкалі.

� До упору поверніть вниз нижній установчий 
гвинт.

� Зафіксуйте налаштування, повернувши 
верхній установчий гвинт проти нижнього.

Важливо. При реглюванні глибини циліндричного 
отвору, необхідно додати довжину накінечника 
свердла.
7.5. Встановлення кута нахилу столу (Мал. 5)
�   Постабте гвинт (26) під столом (4).
�   Встановіть стол (4) с потрібним кутом нахилу.
�   Затягніть гвинт (26) для фіксації столу (4).

7.6. Встановлення висоти столу (Мал. 1)
� Послабте фіксуючий гвинт (5).
�    Встановіть стол (4) на потрібну висоту, 

натискаючи на нього вверх чи вниз, одночасно 
легеньго рухаючи його вправо чи вліво.

�      Знову затягніть фіксуючий гвинт (5).



7.7 Фіксація заготовки
Для фіксації заготовки використовуйте лещата 
чи інші подібні пристрої. Ніколи не фіксуйте
заготовку своїми руками! При свердлінні 
заготовка повинна переміщуватись по столу (4) 
станка для свердління для самоцентрування.
Переконайтесь, що заготовка не буде оберататись.
Для цього розтащуйте заготовку/лещата на міцний 
брус. Важливо. Для запобігання виривання 
деталей з цільнолистового металу, іх необхадно 
затиснути. Належно встановіть висоту і кут столу 
для кожної заготовки. Між верхнім краєм заготовки 
і кінцевиком свердла повинно будти достатньо 
простору.

7.8 Робочі швидкості
Переконайтесь, що вибрана правильна швидкість. 
Швидкість обертання залежить від діаметру 
свердла і матеріалу, з якого свердло виготовлено.

Таблиця знизу надається дл вибору швидкості 
при використанні свердл з різних матеріалів.

Примітка: Надані швидкості обертання є
рекомендованими значеннями.

Свердло Ø Чугун       Сталь Залізо Алюміній Бронза

3 2550 1600 2230 9500 8000

4 1900 1200 1680 7200 6000

5 1530 955 1340 5700 4800

6 1270 800 1100 4800 4000

7 1090 680 960 4100 3400

8 960 600 840 3600 3000

9 850 530 740 3200 2650

10 765 480 670 2860 2400

11 700 435 610 2600 2170

12 640 400 560 2400 2000

13 590 370 515 2200 1840

14 545 340 480 2000 1700

16 480 300 420 1800 1500

18 425 265 370 1600 1300

20 380 240 335 1400 1200

22 350 220 305 1300 1100

25 305 190 270 1150 950

7.9 Конічне зенкерування і центрове свердління
Переконайтесь в тому, що роботи по конічному 
зенкеруванню виконуються на найменшій 
швидкості, а центрове свердління на високій 
швидкості.

7.10 Робота з деревом
Зверніть увагу, що при роботі з деревом потрібно 
попіклуватися про належне видалення пилу, в 
іншому випадку може виникнути ризик для здоров’я.
При роботі з утворення пилу використовуйте 
належну захисну маску.

8. Заміна кабелю живлення

Якщо провід для під’єднання цього приладу до 
електромережі пошкоджений, то для запобігання 
виникнення нещасних випадків його повинен 
замінити виробник або його сертифікована сервісна 
служба чи інший кваліфікований спеціаліст.

9. Чистка, технічне обслуговування і
замовлення запасних частин

Перед початком всіх робіт по чистці від’єднайте 
мережевий штекер приладу від мережі.

9.1 Чистка
� Станок для свердління не потребує 

спеціального обслуговування. Тримайте 
пристрій чистим. Не використовуйте жорсткі і 
абразивні матеріали для очищення пристрою.
Переконайтесь, що на пристрій не 
проливається рідина. Після закінчення роботи
перевірте, що все відкриті частини пристрою
змащені. Опорну стійку і стол 
регулярно треба змащувати. Для цього 
використовуйте стандартне, знежирене
змащувальне мастило. Важливо: Не 
використовуйте ваш домашній смітникo для 
утилізації мастила, чиру чи олії. Регулярно 
перевіряйте і чистіть вентиляційні отвори. 
Зберігайте пристрій у сухому приміщенні. При 
пошкодженні, не намагайтеся самі полагодити 
пристрій. Залиште цю роботу кваліфікованому 
електрику.

� Ми рекомендуємо чистити пристій 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.

9.2 Технічне обслуговування
В середині приладу частини, що потребують 
технічного обслуговування, відсутні.
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9.3 Замовлення запчастин:
Замовити запчастини ви можете на сайті
www.einhell.ua, зайшовши до розділу замовлення 
запчастин і виконуючи інструкцію даного розділу, 
або в офиційному сервіс-центрі.

10. Зберігання

Зберігайте прилад та комплектуючі в недоступному 
для дітей темному та сухому приміщенні без 
мінусових температур. Оптимальна температура 
зберігання - від 5 до 30°С. Зберігайте 
електроінструмент в оригінальному опакуванні.

11. Утилізація і вторинне
використання

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. Якщо місцезнаходження таких пунктів 
прийому невідомо, слід звернутись до місцевої
адміністрації.


