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RUS
„Осторожно– для того, чтобы уменьшить риск получения травмы прочтите руководство по
эксплуатации.“

Используйте средства защиты органов слуха.

Воздействие шума  может вызвать потерю слуха.

Используйте респиратор.

При обработке древесины и прочих материалов может образовываться вредная для
здоровья пыль. Запрещено обрабатывать содержащие асбест материалы!

Используйте защитные очки.

Образующиеся во время работы искры и вылетающие из устройства частицы, стружка и
пыль могут вызвать повреждение органов зрения.

TE_ID_750_E
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� Внимание!

При пользовании устройствами необходимо
выполнять правила по технике безопасности,
чтобы избежать травм и не допустить ущерба.
Поэтому прочтите полностью внимательно это
руководство по эксплуатации. Храните
руководство по эксплуатации в надежном месте
для того, чтобы можно было воспользоваться в
любое время содержащейся в нем информацией.
В том случае если Вы передаете устройство
другим людям, то необходимо приложить к нему
настоящее руководство по эксплуатации.
Мы не несем ответственность за травмы и
ущерб, которые возникли в результате
несоблюдения указаний этого руководства по
эксплуатации и техники безопасности.

1. Указания по технике безопасности

Необходимые указания по технике безопасности
Вы можете найти в приложенной брошюре.

� ВНИМАНИЕ!
Прочитайте все указания по технике
безопасности и технические требования.
При невыполнении указаний по технике
безопасности и технических требований
возможно получение удара током, возникновение
пожара и/или получение серьезных травм.
Храните все указания по технике
безопасности и технические требования для
того, чтобы было возможно воспользоваться
ими в будущем.

2. Состав устройства и упаковки
(рисунок 1)

2.1 Состав устройства
1. Сверлильный патрон
2. Ограничитель глубины сверления
3. Переключатель сверление - ударное

сверление
4. Кнопка с фиксацией положения
5. Переключатель включено-выключено
6. Регулятор скорости вращения
7. Переключатель вращения влево-вправо
8. Дополнительная рукоятка
9. Устройство отсоса пыли
10. Переходник для пылесоса
11. Кнопка фиксации шпинделя

2.2 Состав комплекта устройства
n Откройте упаковку и выньте осторожно из

упаковки устройство.
n Удалите упаковочный материал, а также

приспособления защиты устройства при
упаковывании и транспортировке (при
наличии).

n Проверьте комплектность устройства.
n Проверьте устройство и принадлежности на

наличие возникших при транспортировке
повреждений.

n Сохраняйте упаковку по возможности до
истечения срока гарантийных обязательств.

ВНИМАНИЕ
Устройство и упаковка не являются детскими
игрушками! Запрещено детям играть с
пластиковыми пакетами, пленками и
мелкими деталями! Опасность заключается в
том, что они могут проглотить или погибнуть
от удушья!

n Дрель с ударным механизмом
n Упор глубины сверления
n Отсос пыли
n Переходник пылесоса
n Оригинальное руководство по эксплуатации
n Указания по технике безопасности

3. Использование по назначению

Электрическая дрель предназначена для
сверления отверстий в предметах из дерева,
железа, цветного металла и камня с
использованием соответствующих сверл насадок.

Устройство можно использовать только в
соответствии с его предназначением. Любое
другое, выходящее за эти рамки использование,
считается не соответствующим предписанию. За
возникшие в результате этого ущерб или травмы
любого рода несет ответственность пользователь
или работающий с инструментом, а не
изготовитель.

Необходимо учесть, что наши устройства
согласно предписанию не рассчитаны для
использования в промышленной, ремесленной
или индустриальной области. Мы не
предоставляем гарантий, если устройство будет
использоваться в промышленной, ремесленной
или индустриальной, а также подобной
деятельности. 

RUS
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4. Технические данные

Напряжение сети: 230 в ~ 50 Гц
Мощность: 750 Вт
Скорость вращения холостого хода: 0-2700 мин-1

Глубина сверления: бетон 16 мм
сталь 13 мм

дерево 30 мм
Класс защиты: II / �
Вес 2,5 кг 

Шумы и вибрация

Параметры шумов и вибрации были измерены в
соответствии с нормами EN 60745.

Уровень давления шума LpA 98 дБ(A)
Неопределенность KpA 3 дБ
Уровень мощности шума LWA 109 дБ(A)
Неопределенность KWA 3 дБ

Используйте защиту органов слуха.
Воздействие шума может вызвать потерю слуха.

Суммарное значение величины вибрации (сумма
векторов трех направлений) определено в
соответствии с EN 60745.

Ударное сверление в бетоне (рукоятка)
Эмиссионный показатель вибрации 
ah = 22,44 m/s2

Неопределенность K = 1,5 m/s2

Ударное сверление в бетоне (дополнительная
рукоятка)
Эмиссионный показатель вибрации 
ah = 37,76 m/s2

Неопределенность K = 1,5 m/s2

Сверление в металле (рукоятка)
Эмиссионный показатель вибрации ah ≤ 2,5 m/s2

Неопределенность K = 1,5 m/s2

Сверление в металле (дополнительная
рукоятка)
Эмиссионный показатель вибрации ah ≤ 2,5 m/s2

Неопределенность K = 1,5 m/s2

Дополнительная информация для
электрического инструмента

Осторожно!
Приведенное значение эмиссии вибрации
измерено стандартным методом проведения
испытаний, оно может изменяться в зависимости
от вида и способа использования электрического
инструмента и в исключительных случаях
превышать указанную величину.

Приведенное значение эмиссии вибрации может
быть использовано для сравнения одного
электрического инструмента с другим.

Приведенное значение эмиссии вибрации может
быть использовано для предварительной оценки
негативного влияния.

Сведите образование шумов и вибрации к
минимуму!
n Используйте только безукоризненно

работающие устройства.
n Регулярно проводите техническое

обслуживание и очистку устройства.
n При работе учитывайте особенности Вашего

устройства.
n Не подвергайте устройство перегрузке.
n При необходимости дайте проверить

устройство специалистам.
n Отключайте устройство, если вы его не

используете.
n Используйте перчатки.

Остаточные опасности
Даже в том случае, если Вы используете
описываемый электрический инструмент в
соответствии с предписанием, то и тогда
всегда остается место для риска. Ниже
приведен список остаточных опасностей,
связанных с конструкцией настоящего
электрического инструмента:
1. Заболевание легких, в том случае если не

используется соответствующий респиратор.
2. Повреждение слуха, в том случае если не

используется соответствующее средство
защиты слуха.

3. Нарушения здоровья в результате
воздействия вибрации на руку при
длительном использовании устройства или
при неправильном пользовании и
ненадлежащем техническом уходе.

RUS
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5. Перед вводом в эксплуатацию

Убедитесь перед подключением, что данные на
типовой табличке соответствуют параметрам сети.

Всегда вынимайте штекер из розетки прежде,
чем осуществлять настройки устройства.

5.1.Установка дополнительной рукоятки
(рисунок 2-3/поз. 8)

Дополнительная рукоятка (8) обеспечит Вам во
время работы с ударной электрической дрелью
дополнительную опору. Поэтому не используйте
устройство без дополнительной рукоятки.
Дополнительная рукоятка (8) крепится к ударной
электрической дрели путем зажима. При помощи
вращения рукоятки в направлении вращения
часовой стрелки зажим усиливается. Вращение
против вращения часовой стрелки ослабляет
зажим.
n Приложенная дополнительная рукоятка (8)

должна быть сначала установлена. Для этого
вращая рукоятку открыть в достаточной
степени зажим для того, чтобы можно было
вставить дополнительную рукоятку через
сверлильный патрон (1) в ударную
электрическую дрель.

n После того как дополнительная рукоятка (8)
будет вставлена поверните ее в самое
удобное для Вас положение.

n Теперь вращайте рукоятку в
противоположном направлении до тех пор,
пока дополнительная рукоятка не будет
закреплена.

n Дополнительная рукоятка (8) может быть
использована как правшами так и левшами.

5.2 Установка и регулировка ограничителя
глубины сверления (рисунок 4/поз. 2)

Ограничитель глубины сверления (2)
удерживается дополнительной рукояткой (8)
путем зажима. Зажим ослабляется, а также
усиливается путем вращения рукоятки.
n Ослабьте зажим и вставьте ограничитель

глубины обработки (2) в предназначенное для
этого углубление дополнительной рукоятки.

n Установите ограничитель глубины обработки
(2) на одном уровне со сверлом.

n Оттяните ограничитель глубины обработки на
желаемую глубину сверления назад.

n Вращайте дополнительную рукоятку (8) до тех
пор, пока она не будет прочно закреплена.

n Сверлите отверстие до тех пор, пока
ограничитель глубины обработки (2) не
прикоснется к обрабатываемой детали.

5.3 Установка отсоса пыли (рисунок 5 – 9)
Устройство отсоса пыли (9) устанавливается на
дополнительной рукоятке (8). Оно может быть
использовано в комбинации с ограничителем
глубины обработки (2). Таким образом
предотвращается загрязнение рабочего места
крупным сором.
n Удалите кожух (A) и колпачок (B) путем

вращения дополнительной рукоятки (8). В
колпачке (B) можно хранить несколько сверл,
сэкономив место (рисунок 5 – 6).

n Навинтите переходник для пылесоса (10)
снизу к дополнительной рукоятке (8).

n Вставьте теперь устройство отсоса пыли (9),
как показано на рисунках 7 и 8 в
дополнительную рукоятку (8) и зафиксируйте
его путем вращения. Внимание! На кожухе
(A) и на устройстве отсоса пыли (9)
находятся соответственно стопорные
носики, которые должны быть вставлены
в соответствующие пазы на
дополнительной рукоятки (8) прежде, чем
будут зафиксированы кожух (A) а также
устройство отсоса пыли (9) путем
вращения.

n Демонтаж устройства отсоса пыли (9)
осуществляется в обратном порядке.

n Установите дополнительную рукоятку (8) на
устройстве, как описано в разделе 5.1.
Внимание! Дополнительную рукоятку (8) при
использования устройства отсоса пыли (9)
необходимо устанавливать с левой стороны
устройства (рисунок 9).

n Устройство отсоса пыли (9) может быть также
закреплено при установленной уже
дополнительной рукоятке (8).

n Если устройство отсоса пыли (9) не будет
необходимо, то кожух (A) и колпачок (B)
должны быть установлены на дополнительной
рукоятке (8).

5.4 Установка сверл (рисунок 10)
n Всегда вытаскивайте штекер перед

проведением регулировок на устройстве.
n Ослабить крепление ограничителя глубины

обработки, как описано в 5.2 и сдвинуть в
направлении дополнительной рукоятке.
Кроме этого необходимо снять устройство
отсоса пыли (9) (смотрите 5.3). Таким образом
открывается доступ свободный доступ к
сверлильному патрону (1).

n Ударная электрическая дрель оснащена
быстрозажимным патроном (1).

n Раскрутите сверлильный патрон (1). Отверстие
для сверла должно быть достаточно большим
для того, чтобы вставить сверло.

RUS
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n Подберите подходящее сверло. Вставьте
сверло как можно глубже в отверстие
сверлильного патрона.

n Завинтите сверлильный патрон (1). Проверьте
силу крепления сверла в сверлильном
патроне (1).

n Контролируйте с одинаковой периодичностью
силу крепления сверла или насадки (выньте
штекер из розетки электросети!).

n Когда быстрозажимный патрон полностью
открыт (максимальный диаметр сверла) и
сидит прочно вращайте сверлильный патрон в
направлении движения часовой стрелки
(смотреть спереди) до тех пор, пока будет
слышен треск трещотки. Затем поверните
сверлильный патрон примерно на 3 мм в
противоположенном направлении, пока не
услышите треск. Теперь вращайте
сверлильный патрон снова в направлении
движения часовой стрелки и установите его в
желаемое положение. Это приспособление
предотвращает повреждения сверлильного
патрона.

6. Управление устройством

6.1 Переключатель включено-выключено
(рисунок 11/поз. 5)

n Вставьте сначала подходящее сверло в
устройство (смотрите 5.4).

n Вставьте штекер в соответствующую
штепсельную розетку.

n Установите электрическую дрель
непосредственно в место сверления.

Включить:
Нажать переключатель включено-выключено (5)

Продолжительный режим работы:
Застопорить переключатель включено-
выключено (5) при помощи кнопки с фиксацией
положения (4).
Внимание! Фиксация возможна только при
вращении вправо.

Выключить
Нажать коротко на переключатель включено-
выключено (5).

6.2 Регулировка скорости вращения 
(рисунок 11/поз. 5)

n Вы можете бесступенчато регулировать
скорость вращения во время работы.

n Путем более или менее сильного нажатия на
переключатель включено-выключено (5)

выберите скорость вращения.
n Выбор правильной скорости вращения:

наиболее подходящая скорость вращения
зависит от обрабатываемой детали, режима
работы и используемого сверла.

n Слабое давление на переключатель
включено-выключено (5): низкая скорость
вращения (применяется для: маленьких
шурупов, мягких обрабатываемых деталей)

n Сильное давление на переключатель
включено-выключено (5): высокая скорость
вращения (применяется для:
больших/длинных шурупов, жестких
обрабатываемых деталей)

Рекомендация: начинайте сверление отверстий
с маленькой скоростью вращения. Затем
постепенно повышайте скорость вращения.

Преимущество:
В начале сверления сверло можно легче
контролировать и оно на соскользнет.
Вы избежите получения разбитых отверстий
(например, при облицовке кафелем).

6.3 Предварительная установка скорости
вращения (рисунок 11/поз. 6)

n Регулятор скорости вращения (6) позволяет
Вам устанавливать максимальную скорость
вращения. Переключатель включено-
выключено (5) может быть нажат только до
установленной максимальной скорости
вращения.

n Установите скорость вращения при помощи
регулирующего кольца (6) на переключателе
включено-выключено (5).

n Не осуществляйте регулировку во время
сверления.

6.4 Переключатель вращения влево-вправо
(рисунок 11/поз. 7)

n Переключать только на выключенном
устройстве!

n Выберите при помощи переключателя
вращения влево-вправо (7) направление
вращения ударной электрической дрели:

Направление вращения Позиция переключателя
Вращение вправо (вперед и сверление)

нажато справа

Вращение влево (назад) нажато слева

RUS
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6.5 Переключатель сверление/ударное
сверление (рисунок 12/поз. 3)

Переключать только на выключенном
устройстве!

Сверление:
Переключатель сверление/ударное сверление (3)
в позиции сверление. (позиция A)
Применение: дерево; металл; пластмасс

Ударное сверление:
Переключатель сверление/ударное сверление (3)
в позиции ударное сверление. (позиция B)
Применение: бетон; камень; стены

6.6 Сверление с устройством отсоса пыли (9)
Используйте устройство отсоса пыли только при
сверлении в бетоне, кирпиче и стенах, так как
деревянная или пластмассовая стружка могут
забить отсос. Запрещено использовать
устройство при сверлении в металлических
обрабатываемых предметах, так как
металлическая стружка может повредить
устройство отсоса пыли.
n Установите устройство отсоса пыли (9);

смотрите пункт 5.3.
n Соедините переходник для пылесоса (10) с

всасывающим шлангом подходящего для
этого пылесоса. Пылесос должен
соответствовать отсасываемому веществу.
Запрещено отсасывать опасную для здоровья
пыль при помощи устройства отсоса пыли (9).
Запрещено работать с содержащими
асбест материалами!

n Установите желаемую глубину сверления
(смотрите раздел 5.2).

n Отметьте место сверления.
n Рекомендация: для того, чтобы избежать

загрязнения стены Вы можете обклеить
область прозрачного отверстия всасывания
креповой лентой для малярных работ.
Прежде чем использовать креповую ленту
для малярных работ проверьте можно ли ее
удалить со стены без труда и без следов.

n Включите пылесос и установите прозрачную
крышку в передней части устройства отсоса
пыли (9) таким образом на месте сверления,
чтобы сверло находилось перед отмеченным
маркировкой местом. Внимательно следить за
тем, чтобы прозрачная крышка прилегала к
обрабатываемой детали или стене.

n Надавите слегка сверлом или устройством
без включения переключателя включить-
выключить (5) на отмеченное маркировкой
место.

n Осуществите сверление. При этом следуйте

указаниям раздела 6.7.
n Устройство отсоса пыли (9) должно быть

очищено как минимум после 15 сверлений.
Удалите для этого устройство отсоса пыли (9)
и дополнительную рукоятку (8), так как это
описано в разделе 5.3, а также 5.1., очистите
устройство отсоса пыли (9) и внутреннюю
часть дополнительной рукоятки (8) путем
осторожного выбивания или при помощи
сжатого воздуха под низким давлением.

n При недостаточной силе отсасывания
необходимо устройство отсоса пыли (9)
проверить на наличие засорения или
загрязнения.

n Для того, чтобы защитить прозрачную
защитную крышку от повреждения она
вмонтирована в защитное кольцо. Это
защитное кольцо должно быть заменено если
оно будет повреждено или изношено.

6.7 Рекомендации для работы с ударной
электрической дрелью

6.7.1 Сверление в бетоне и стене
n Установите переключатель

сверление/ударное сверление (3) в позицию B
(ударное сверление).

n Используйте для сверления в стене или
бетоне только сверла с твердосплавными
пластинами и высокую скорость вращения.

6.7.2 Сверление в стали
n Установите переключатель

сверление/ударное сверление (3) в позицию A
(сверление).

n Используйте для сверления в стали только
HSS-сверло (HSS = высоколегированная
быстрорежущая сталь) и низкую скорость
вращения.

n Рекомендуется смазывать отверстие
соответствующим охлаждающим средством
для того, чтобы избежать ненужного износа
сверла.

6.7.3 Сверление отверстий
Если Вы желаете просверлить глубокое
отверстие в твердом материале (например,
сталь), то мы рекомендуем предварительно
просверлить отверстие сверлом с меньшим
диаметром.
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6.7.4 Сверление в плитке и кафеле
n Установите переключатель

сверление/ударное сверление (3) в позицию A
(сверление).

n Установите переключатель
сверление/ударное сверление (3) в позицию B
(ударное сверление), как только сверло
пробьет плитку/кафель.

7. Замена кабеля питания
электросети

Если будет поврежден кабель питания от
электросети этого устройства, то его должен
заменить изготовитель устройства, его служба
сервиса или другое лицо с подобной
квалификацией для того, чтобы избежать
опасностей.

8. Очистка, технический уход и

заказ запасных деталей

Перед всеми работами по очистке вынуть
штекер из розетки.

8.1 Очистка

n Очищайте защитные устройства, 
вентиляционные отверстия и корпус 
двигателя как можно лучше от пыли и грязи. 
Протрите фрезу чистой ветошью или 
продуйте сжатым воздухом с низким 
давлением.

n Мы рекомендуем очищать фрезу после 
каждого использования.

n Очищайте устройство регулярно влажной 
тряпкой с небольшим количеством жидкого 
мыла. Не используйте моющие средства или 
растворите; они могут разъесть 
пластмассовые части устройства. Следите за
тем, чтобы вода не попала вовнутрь 
устройства.

8.2 Угольные щетки

При чрезмерном образовании искр сдайте 
фрезу в специализированную мастрескую для 
проверки угольных щеток.
Внимание! Угольные щетки разрешается 
заменять только специалисту электрику.

8.3 Технический уход

В устройстве кроме этого нет деталей, 
которые нуждаются в техническом уходе.

8.4 Заказ запасных деталей:

При заказе запасных частей необходимо
привести следующие данные:
n Модификация устройства
n Номер артикула устройства
n Идентификационный номер устройства
n Номер запасной части требуемой для замена

детали
Актуальные цены и информация находятся на
сайте www.isc-gmbh.info

9. Утилизация и вторичная

переработка

Устройство находится в упаковке для того,
чтобы избежать его повреждений при
транспортировке. Эта упаковка является
сырьем и поэтому может быть использована
повторно или направлена во вторичную
переработку сырья.
Устройство и его принадлежности состоят из
различных материалов, таких как например
металл и пластмасс. Утилизируйте дефектные
детали в местах сбора особых отходов.
Информацию об этом Вы можете получить в
специализированном магазине или в местных
органах правления!

10. Хранение

Храните устройство и его принадлежности в
темном, сухом, не подверженном влиянию мороза
и недоступном для детей месте. Оптимальная
температура хранения от 5˚C до 30˚C. Храните
электроинструмент в его собственной
оригинальной упаковке.
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„Попередження  -  З метою зменшення ризику отримання травми слід читати інструкцію з
експлуатації“

НОСІТЬ ШУМОЗАХИСНІ НАВУШНИКИ.

Вплив шуму може викликати погіршення слуху.

Носіть респіратор.

При обробці деревини та інших матеріалів може утворюватися шкідлива для здоров’я
пилюка. Не можна обробляти матеріал, якщо він вміщує азбест!

Носіть захисні окуляри.

Іскри, що виникають під час роботи, а також обломки, стружка і пилюка, що виходять з
прилада, можуть викликати погіршення зору. 

TE_ID_750_E



� Увага!
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. Ми не несемо відповідальності
за нещасні випадки або пошодження, які виникли
внаслідок недотримання цієї інструкції і вказівок з
техніки безпеки.

1. Вказівки по техніці безпеки

З відповідними вказівками по техніці безпеки
ознайомтеся, будь-ласка, 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
(рисунок 1)

2.1 Опис приладу
1. Свердлильний патрон
2. Упор для встановлення глибини свердління
3. Перемикач Свердління/Ударне буріння
4. Стопорна кнопка
5. Вимикач УВІМКНЕНО/ВИМКНЕНО
6. Регулятор числа обертів
7. Перемикач правого/лівого обертання
8. Додаткова рукоятка
9. Пристрій для витяжки пилу
10. Адаптер пристрою для витяжки пилу
11. Кнопка фіксації шпинделя

2.2 Об’єм поставки
n Відкрийте опакування та обережно дістаньте

прилад.
n Зніміть пакувальний матеріал, а також

запобіжні та захисні пристрої,
використовувані під час транспортування
(якщо такі є).

n Перевірте комплектність поставки.
n Перевірте, чи немає пошкоджень на приладі

та комплектуючих.
n Якщо можливо, зберігайте опакування

протягом всього гарантійного строку.

УВАГА
Прилад та опакування не є іграшками для
дітей! Дітям заборонено гратись
пластиковими торбинками, плівкою та
дрібними деталями! Існує непезпека їх
проковтування та небезпека задушення!

n Ударний дриль
n Упор глибини
n Пиловідведення
n Під’єднання для пиловідведення
n Автентична інструкція з експлуатації
n Вказівки з техніки безпеки

3. Застосування за призначенням

Бурильний молоток призначений для свердління
отворів у дереві, металі, кольорових металах та
гірських породах при застосуванні відповідного
свердлильного інструменту.

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.
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4. Технічні параметри

Напруга в електромережі: 230 В~ 50 Гц
Споживана потужність: 750 Вт
Число обертів холостого ходу: 0-2700 об/хв
Потужність при свердлінні: бетон 16 мм

сталь 13 мм
дерево 30 мм

Клас захисту: II / �
Вага: 2,5 кг

Шуми та вібрація

Параметри шумів та вібрації визначені у
відповідності з Європейським стандартом 
EN 60745

Рівень звуку LpA 98 дБ(A)
Похибка KpA 3 дБ
Рівень звукової потужності LWA 109 дБ(А)
Похибка KWA 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.

Ударне буріння в бетоні (основна рукоятка)
Параметр випромінювання коливань  
ah = 22,44 m/s2

Похибка К = 1,5 m/s2

Ударне буріння в бетоні (додаткова рукоятка)
Параметр випромінювання коливань  
ah = 37,76 m/s2

Похибка К = 1,5 m/s2

Свердління в металі (основна рукоятка)
Параметр випромінювання коливань  
ah ≤ 2,5 m/s2

Похибка К = 1,5 m/s2

Свердління в металі (додаткова рукоятка)
Параметр випромінювання коливань  
ah ≤ 2,5 m/s2

Похибка К = 1,5 m/s2

Додаткова інформація стосовно
електроінструментів

Попередження!
Зазначена величина емісії коливань
вимірювалась відповідно до стандартизованого
процесу випробувань, вона може змінюватись 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
електроінструментів між собою.

Зазначена величина емісії коливань може також
використовуватись для початкового оцінювання
негативних впливів.

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

прилади.
n Регулярно проводіть технічний догляд приладу

та чистіть його.
n Узгодьте свій стиль праці з роботою приладу.
n Не перевантажуйте прилад.
n При необхідності віддавайте прилад на

перевірку.
n Вимикайте прилад, якщо ви ним не

користуєтеся.
n Носіть 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 легень, якщо нехтувати належними

масками-респіраторами, захищаючими 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
використання інструмента або за умови
неналежного використання та неналежного
техобслуговування.
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5. Перед запуском в експлуатацію

Перед під’єднанням електрорубанка до
електромережі переконайтеся в тому, що
параметри на шильдику прилада співпадають з
параметрами електромережі.

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

5.1 Монтаж додаткової рукоятки 
(рисунок 2 - 3/поз. 8)

Під час використання бурильного молотка
додаткова рукоятка (8) створює додатковий упор.
Через це не користуйтеся приладом без
додаткової рукоятки. Додаткова рукоятка (8)
кріпиться на бурильному молотку за допомогою
клемового затискача. Затискач спрацьовує
шляхом повороту рукоятки за годинниковою
стрілкою. При повороті додаткової рукоятки проти
годинникової стрілки затискач відпускає її.
n Додаткову рукоятку (8), що додається, треба

спочатку змонтувати. Для цього проворотом
рукоятки треба достатньо широко відкрити
затискач, щоб можна було додаткову рукоятку
просунути над свердлильним патроном (1) до
бурильного молотка.

n Після насування додаткової рукоятки (8)
проверніть її в найзручніше для себе робоче
положення.

n Тепер знову проверніть ручку в протилежному
напрямку, поки вона не зафіксується.

n Додаткова рукоятка (8) придатна як для
праворуких людей, так і для ліворуких людей.

5.2 Монтаж і настройка упора для
встановлення глибини свердління
(рисунок 4/поз. 2)

Упор для встановлення глибини свердління (2)
утримується додатковою рукояткою (8) при
допомозі затискача. Шляхом повороту рукоятки
затискач відпускають або затягують до відказу.
n Відпустіть затискач і вставте упор (2) для

встановлення глибини свердління у
передбачене для цього гніздо в додатковій
рукоятці.

n Виставте упор (2) для встановлення глибини
свердління на один рівень з свердлом.

n Відведіть упор для встановлення глибини
свердління назад на задану глибину
свердління.

n Проверніть ручку додаткової рукоятки (8) до
відказу, поки упор для встановлення глибини
свердління не буде зафіксований.

n Тепер можете свердлити отвір, аж поки упор
для встановлення глибини свердління (2) не
доторкнеться до заготовки.

5.3 Монтаж пристрою для витяжки пилу
(рисунок 5-9)

Пристрій для витяжки пилу (9) монтується на
додатковій рукоятці (8). Цей пристрій також
можна використовувати разом з упором для
встановлення глибини свердління (2). Завдяки
такому застосуванню уникають засмічення
робочого місця великими частинками відходів.
n Провернувши додаткову рукоятку (8), зніміть

кришку (А) та ковпачок (В). В ковпачку (В)
можна компактно зберігати велику кількість
свердл (рисунок 5 -6).

n Прикрутіть адаптер (10) пристрою для
витяжки пилу знизу до додаткової рукоятки
(8).

n Тепер насадіть пристрій для витяжки пилу (9)
на додаткову рукоятку (8), як це показано на
рис. 7 – 8, та провернувши, зафіксуйте його.
Увага! На кришці (А) та на пристрої для
витяжки пилу (9) виконані стопорні
носики, які повинні ввійти у відповідні
гнізда на додатковій рукоятці (8), перш ніж
кришка (А) або пристрій для витяжки пилу
(9) будуть зафіксовані шляхом провороту
рукоятки.

n Демонтаж пристрою для витяжки пилу (9)
проводиться у зворотній послідовності.

n Змонтуйте на приладі додаткову рукоятку (8),
як це описано в пункті 5.1. Зверніть увагу на
те, що додаткова рукоятка (8) при
одночасному використанні пристрою для
витяжки пилу (9) повинна бути змонтована з
лівого боку приладу (рисунок 9).

n Пристрій для витяжки пилу (9) можна також
під’єднати навіть при змонтованій додатковій
рукоятці (8).

n Якщо пристрій для витяжки пилу (9) не
потрібен, то кришка (А) і ковпачок (В) повинні
бути змонтовані на додатковій рукоятці (8).

5.4 Застосування свердла (рисунок 10)
n Завжди витягуйте мережевий штекер, перш

ніж проводити на приладі відповідні
настройки.

n Відпустіть упор для встановлення глибини
свердління, як це описано в пункті 5.2, та
посуньте його в бік додаткової рукоятки. Крім
того, потрібно також демонтувати пристрій (9)
для витяжки пилу (дивись 5.3). Таким чином,
ви отримуєте прямий доступ до
свердлильного патрона (1).
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n Цей бурильний молоток має швидкодіючий

свердлильний патрон (1).
n Розкрутіть свердлильний патрон (1). Отвір

повинен бути достатньо великим, щоб
свердло увійшло в нього.

n Виберіть відповідне свердло та вставте його
якомога глибше в отвір свердлильного
патрона.

n Закрутіть свердлильний патрон (1). Перевірте,
чи свердло зафіксоване в свердлильному
патроні (1).

n Через регулярні проміжки часу перевіряйте
свердло або інший інструмент на міцність його
посадки (витягайте мережевий штекер!).

n В разі, якщо швидкодіючий свердлильний
патрон розкритий до упору, а його
максимальний отвір зафіксований,
прокручуйте цей патрон за годинниковою
стрілкою (дивлячись спереду) до тих пір, поки
не почуєте звуку, що свідчитиме про
просковзування (храповий механізм). Після
цього прокрутіть свердлильний патрон
приблизно на 3 мм в протилежному напрямку,
поки не почуєте характерного тріску. Тепер
знову прокрутіть свердлильний патрон за
годинниковою стрілкою та поставте його в
потрібну позицію. Ця функція запобігає виходу
свердлильного патрона з ладу.

6. Обслуговування

6.1 Вимикач УВІМКНЕНО/ВИМКНЕНО 
(рисунок 11/поз. 5)

n Спочатку вставте в прилад відповідне свердло
(дивись пункт 5.4).

n Вставте мережевий штекер в розетку.
n Приставте дриль безпосередньо до місця

свердління.

Вмикання:
Натисніть на вимикач УВІМКНЕНО/ВИМКНЕНО
(5)

Тривалий режим роботи:
Застопоріть вимикач УВІМКНЕНО/ВИМКНЕНО (5)
за допомогою стопорної кнопки (4).
Увага! Фіксація можлива лише при правому
обертанні.

Вимикання:
Один раз коротко натисніть на вимикач
УВІМКНЕНО/ВИМКНЕНО (5).

6.2 Настроювання числа обертів 
(рисунок 11/поз. 5)

n Ви можете плавно настроїти число обертів під
час роботи приладу.

n Підберіть число обертів шляхом сильнішого
або слабшого натискання на вимикач
УВІМКНЕНО/ВИМКНЕНО (5).

n Вибір правильного числа обертів: найбільш
придатне число обертів залежить від
заготовки, режиму роботи та від
застосовуваного свердла.

n Слабке натискання на вимикач
УВІМКНЕНО/ВИМКНЕНО (5): невелике число
обертів (придатне для малих гвинтів, м’яких
матеріалів тощо)

n Сильніше натискання на вимикач
УВІМКНЕНО/ВИМКНЕНО (5): велике число
обертів (придатне для великих/довгих гвинтів,
твердих матеріалів тощо)

Підказка: центруйте отвори при невеликому числі
обертів. Після цього поступово збільшуйте число
обертів.

Переваги:
Під час центрування отвору легше контролювати
поведінку свердла, крім того свердло не зісковзує
по заготовці.
При свердлінні отвори не тріскають (наприклад,
при свердлінні кафелю).

6.3 Попередній підбір числа обертів 
(рисунок 11/поз. 6)

n Регулятор числа обертів (6) дає можливість
визначити максимальне число обертів. На
вимикач УВІМКНЕНО/ВИМКНЕНО (5) можна
тиснути лише до отримання попередньо
заданого максимального числа обертів.

n Виставте число обертів за допомогою
регулювального кільця (6) у вимикачі
УВІМКНЕНО/ВИМКНЕНО (5).

n Не виконуйте цю настройку під час
свердління.

6.4 Перемикач правого/лівого обертання
(рисунок 11/поз. 7)

n Перемикайте тільки при повному
зупиненні!

n За допомогою перемикача правого/лівого
обертання (7) встановіть напрямок обертання
бурильного молотка:
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Напрямок обертання Положення вимикача
Праве обертання (вперед і свердління)

Перемикач натиснутий вправо

Ліве обертання 
(зворотній хід) Перемикач натиснутий вліво

6.5 Перемикач Свердління/Ударне буріння
(рисунок 12/поз. 3)

Можна перемикати тільки при повному
зупиненні!

Свердління:
Поставте перемикач Свердління/Ударне буріння
(3) в положення Свердління (позиція А).
Застосування: деревина; метали; пластмаси.

Ударне буріння:
Поставте перемикач Свердління/Ударне буріння
(3) в положення Ударне буріння (позиція В).
Застосування: бетон; гірські породи; кам’яна стіна.

6.6 Свердління з використанням пристрою
для витяжки пилу (9) 

Застосовуйте пристрій для витяжки пилу тільки
при свердлінні в бетоні, цеглі та кам’яній стіні,
тому що дерево чи пластмасова стружка можуть
закупорити цей пристрій. Свердлити в металевих
заготовках не дозволяється, оскільки гаряча
металева стружка може пошкодити пристрій для
витяжки пилу.
n Змонтуйте пристрій для витяжки пилу (9);

дивись пункт 5.3.
n З’єднайте адаптер пристрою для витяжки

пилу (10) з відсмоктувальним шлангом
відповідного пилососа. Пилосос повинен бути
придатним для матеріалу, який належить
відсмоктувати. Небезпечний для здоров’я пил
не можна відсмоктувати пристроєм для
відсмоктування пилу (9). В будь-якому
випадку матеріали, котрі вміщують азбест,
обробляти не можна!

n Виставте необхідну глибину свердління
(дивись пункт 5.2.).

n Позначте місце свердління.
n Підказка: Для того, щоб запобігти засміченню

кам’яної стіни великими частинками, зону
прозорого отвору для відсмоктування можна
заклеїти малярною крепованою стрічкою.
Перш ніж застосовувати малярну креповану
стрічку, переконайтеся, що така стрічка без
жодних проблем буде відриватися від стіни.

n Увімкніть пилосос і приставте прозору кришку
з передньої сторони пристрою для витяжки
пилу (9) до місця свердління таким чином, щоб
свердло знаходилось перед позначенням

місця свердління. При цьому звертайте увагу
на те, щоб прозора кришка щільно прилягала
до затоговки або до кам’яної стіни.

n Легенько натисніть навпроти мітки на свердло
або на прилад з вимикачем
УВІМКНЕНО/ВИМКНЕНО (5), котрий, в свою
чергу, в дію не приведений.

n Просвердліть отвір. При цьому звертайте
увагу на вказівки, викладені в пункті 6.7.

n Пристрій для відсмоктування пилу слід
чистити не пізніше, ніж через кожних 15
просвердлених отворів. Для цього демонтуйте
пристрій для відсмоктування пилу (9) та
додаткову рукоятку (8), як це описано в
пунктах 5.3. або 5.1. Почистіть пристрій для
відсмоктування пилу (9) та внутрішню частину
додаткової рукоятки (8), обережно вибиваючи
їх або продуваючи їх стиснутим повітрям при
низькому тиску.

n При поганому відсмоктуванні треба
перевірити пристрій для відсмоктування пилу
(9) на можливу наявність закупорювання або
засмічення.

n Для того, щоб захистити прозору захисну
кришку від пошкодження, її слід закрити
захисним кільцем. Це захисне кільце слід
міняти, як тільки воно отримає пошкодження
або зноситься.

6.7 Підказки для виконання робіт ударним
молотком

6.7.1 Свердління в бетоні та в кам’яній стіні
n Виставте перемикач (3) Свердління/Ударне

буріння в положення В (ударне буріння).
n Для свердління в кам’яній стіні або в бетоні

завжди використовуйте твердосплавні
свердла та настроюйте прилад на велике
число обертів.

6.7.2 Свердління сталі
n Виставте перемикач (3) Свердління/Ударне

буріння в положення А (свердління).
n Для свердління сталі завжди використовуйте

свердла з високолегованої швидкоріжучої
сталі та настроюйте прилад на мале число
обертів.

n Рекомендується змащувати просвердлений
отвір відповідною охолоджуючою рідиною, для
того щоб уникнути непотрібного зносу
свердла.
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6.7.3 Висвердлювання отворів
В разі, якщо потрібно просвердлити глибокий
отвір в твердому матеріалі (як, наприклад, сталь),
ми рекомендуємо попередньо просвердлити отвір
меншим свердлом.

6.7.4 Свердління в керамічних та кафельних
плитках

n Для центрування виставте перемикач (3)
Свердління/Ударне буріння в положення А
(свердління).

n Як тільки свердло проб’є керамічну
плитку/кафель, виставдяйте перемикач (3)
Свердління/Ударне буріння в положення В
(ударне буріння).

7. Заміна провода для під’єднання
до електромережі

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.

8. Чистка, технічне обслуговування і
замовлення запасних частин

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

8.1 Чистка
n Захисні пристосування, шліци для доступу

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

n Рекомендуємо чистити прилад зразу ж після
кожного використання.

n 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.

8.2 Вугільні щітки 
Якщо виникає занадто багато іскр, потрібно щоб
щітки перевірив електрик. 
Увага! Заміняти вугільні щітки дозволяється лише
електрику.

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

8.4 Замовлення запасних деталей

При замовленні запасних деталей необхідно
зазначити такі дані:
n Тип пристрою
n Номер артикулу пристрою
n Ідентифікаційний номер пристрою
n Номер необхідної запасної частини
Актуальні ціни та інформацію Ви можете знайти
на веб-сторінці www.isc-gmbh.info

9. Утилізація і повторне

застосування

Прилад знаходиться в упаковці, яка служить для
запобігання пошкодженню при транспортуванні.
Ця упаковка є сировиною і тому може бути
застосована повторно або може бути знову
повернута в сировинний кругообіг.
Прилад і супутні товари до нього складаються з
різних матеріалів, як наприклад, із металу і
пластмас. Несправні деталі віддайте на
утилізацію спеціального сміття.
Проконсультуйтеся в спеціалізованому магазині
або в адміністрації общини.

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.
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T ГАРАНТИЙНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО 
Глубокоуважаемый клиент, глубокоуважаемая клиентка, 

Качество наших продуктов подвергаются тщательному контролю. Если несмотря на это когда-либо
возникнут к нашему большому сожалению нарушения в работе инструмента, то мы просим Вас
обратиться в нашу службу сервиса по указанному в этой гарантийной карте адресу. Мы также охотно
ответим на Ваши вопросы по телефону, номер которого приведен ниже. Для предъявления претензий
по гарантийному обслуживанию действительно следующее: 

1. Настоящие правила гарантии регулируют дополнительные условия оказания гарантийных услуг.
Эти гарантийные обязательства не затрагивают Ваши законные права на гарантийное
обслуживание. Наши гарантийные услуги для Вас бесплатны. 

2. Гарантийные услуги распространяются только на неисправности, которые возникли в результате
недостатков материала или процесса изготовления и предусматривают только устранение этих
недостатков или замену устройства. Необходимо учесть, что наши устройства разработаны
согласно предписаниям для использования в промышленных, ремесленных или индустриальных
областях. Гарантийный договор считается недействительным, если устройство используется в
промышленных, ремесленных или индустриальных целях, а также для подобной деятельности.
Наши гарантийные обязательства не распространяются на повреждения при транспортировке,
повреждения в результате несоблюдения указаний руководства по монтажу или в результате
проведенной ненадлежащим образом инсталляции, несоблюдения указаний руководства по
эксплуатации (таких как например, подключение к сети с ненадлежащим параметром напряжения),
используется неправильно или ненадлежащим образом (например, перегрузка устройства или
использование не допущенных к применению насадок или принадлежностей), при несоблюдении
правил технического обслуживания и техники безопасности, при попадании посторонних предметов
в устройство (таких как например: песок, камни или пыль), при использовании силы или
посторонних воздействий (таких как например, повреждения в результате падения), а также при
обычном износе в результате использования. Это относится прежде всего к аккумуляторам, на
которые мы тем не менее даем гарантийный срок на 12 месяцев.

Право на гарантийное обслуживание теряет силу, если были осуществлены вмешательства в
инструмент. 

3. Гарантийный срок составляет 2 года и начинается со дня покупки устройства. Гарантийные права
необходимо предъявлять до истечения срока гарантии в течении двух недель после того как будет
обнаружена неисправность. Заявления на гарантийное обслуживание после истечения срока
гарантии не принимаются. Ремонт или замена устройства не ведет к удлинению срока службы и с
этими услугами не начинается новый срок гарантии для устройства или установленных запасных
деталей. Это действует также в случае оказания сервисных услуг по месту нахождения клиента. 

4. Для предъявления претензий на гарантийное обслуживание вышлите, пожалуйста, неисправное
устройство без оплаты почтовых расходов по указанному ниже адресу. Приложите квитанцию
покупки в оригинале или любое другое свидетельство о совершенной покупке с указанной датой.
Необходимо поэтому сохранять кассовый чек для доказательства! Пожалуйста, опишите причину
предъявляемых претензий как можно точнее. Если неисправное устройство подлежит
гарантийному обслуживанию, то Вы получите незамедлительно отремонтированное или новое
устройство обратно. 

Само собой разумеется, мы можем также устранить при оплате затрат  неисправности устройства,
которые не входят в объем гарантийных услуг или при истечении срока гарантии. Для этого Вам
необходимо выслать устройство на адрес нашей службы сервиса. 
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1 ГАРАНТІЙНЕ ПОСВІДЧЕННЯ
Шановна пані Клієнтко, шановний пане Клієнт!

Наші вироби підлягають суворому контролю якості. Якщо ж все-таки цей прилад коли-небудь буде
функціонувати небездоганно, ми сприймаємо це дуже серйозно і просимо Вас звернутися до нашої
сервісної служби за адресою, вказаною внизу на цьому гарантійному посвідченні. Ми з задоволенням
відповімо Вам по телефону сервісного виклику, номер якого також вказаний внизу. Для пред’явлення
гарантійних претензій має силу наступне: 

1. Ці умови гарантії регулюють додатковий гарантійний ремонт. Ця гарантія Ваших правових
гарантійних претензій не стосується. Наш гарантійний ремонт є для Вас безкоштовним.

2. Гарантійний ремонт поширюється виключно на несправності, пов’язані з дефектом матеріалу або
помилкою виробника, і обмежується усуненням цього недоліку або заміною апарату. Майте, будь-
ласка, на увазі, що наші прилади стосовно свого призначення сконструйовані не для виробничих,
ремісничих чи промислових підприємств. Тому гарантійний договір не має сили в разі, якщо прилад
застосовують на виробничих, ремісничих або промислових підприємствах, а також при іншій
подібній діяльності. Крім того, з нашої гарантії виключаються відшкодування за пошкодження при
транспортуванні, несправності внаслідок недотримання інструкції по монтажу або через технічно
неправильну інсталяцію, недотримання інструкції по експлуатації (як наприклад, внаслідок
під’єднання до неправильної напруги в електромережі або до типу струму), зловживання при
застосуванні або неналежне застосування (як наприклад, перенавантаження прилада або
застосування технічно недопущених до експлуатації інструментів або аксесуарів), недотримання
інструкцій по технічному обслуговуванні і по техніці безпеки, проникання сторонніх предметів (як
наприклад, піску, каміння або пилу), застосування з використанням сили або сторонні впливи (як
наприклад, пошкодження внаслідок падіння), а також внаслідок звичайного зношування. Це,
зокрема, стосується акумуляторів, на які ми, однак, надаємо гарантію на термін 12 місяців.

Гарантійна претензія втрачається, якщо в прилад хто-небудь вже втручався.

3. Термін дії гарантії становить 2 роки і починається від дати купівлі. Гарантійні претензії слід
пред’являти до закінчення гарантійного терміну на протязі двох тижнів після того, як Ви виявили
несправність. Пред’явлення гарантійних претензій після закінчення гарантійного терміну
виключається. Ремонт або заміна приладу не призводить до продовження терміну гарантії, а також
за виконання такої роботи або за можливе використання запасних частин не починається новий
гарантійний термін. Це стосується також і виконання робіт місцевою сервісно службою.

4. Для пред’явлення гарантійної претензії перешліть, будь-ласка, несправний прилад без поштового
збору на вказану нижче адресу. Додайте оригінал документу про купівлю або інший датований
доказ купівлі. Тому, будь-ласка, надійно зберігайте касовий чек в якості доказу! По можливості
якнайточніше опишіть нам, будь-ласка, причину рекламації. Якщо несправність приладу підпадає під
наш гарантійний ремонт, то невдовзі Ви отримаєте назад відремонтований або новий прилад.

Само собою зрозуміло, що за відповідну оплату ми з задоволенням також усунемо несправності
приладу, які не охоплені або більше не охоплюються об’ємом гарантії. Для цього висилайте, будь-ласка,
прилад на адресу нашої сервісної служби.
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W
elcher Fehler ist aufgetreten (genaue Angabe):  
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r.:

I.-N
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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
bitte beschreiben Sie uns die von Ihnen festgestellte Fehlfunktion Ihres G

erätes als G
rund Ihrer Beanstandung m

öglichst genau. D
adurch können w

ir
für Sie Ihre Reklam

ation schneller bearbeiten und Ihnen schneller helfen. Eine zu ungenaue Beschreibung m
it Begriffen w

ie „G
erät funktioniert nicht“

oder „G
erät defekt“ verzögert hingegen die Bearbeitung erheblich.

� ���

�
Service H

otline kontaktieren oder bei iSC
-W

ebadresse anm
elden - es w

ird Ihnen eine Retourennum
m

er zugeteilt  l  �
Ihre Anschrift eintragen  l  �

Fehlerbeschreibung
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r. und I.-N
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G
arantiefall JA/N

EIN
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Service H
otline: 01805 011 843 · w

w
w
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