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Упътване


Безжичензавинтващгаечен
ключ

BTW450














ВНИМАНИЕ:
ЗарадиВашатасобственабезопасност,прочететеиразберететоваупътване,предида
използватеуреда.ЗАПАЗЕТЕТЕЗИИНСТРУКЦИИЗАБЪДЕЩОПОЛЗВАНЕ.


БезжичензавинтващгаеченБезжичензавинтващгаечен
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БЪЛГАРСКИ

ТЕХНИЧЕСКИХАРАКТЕРИСТИКИ
Модел BTW450

Стандартенболт M12M22(1/2”7/8”)Капацитети
Високоеластиченболт M12M16(1/2”5/8”)

Площназабиване 12.7mm(1/2”)
Скоростнапразенход 1600/min

Ударивминута 2200
Макс.Усукваневминута 440N.m(3900in.lbs)

Цяладължина 266mm(101/2”)
Нетнотегло 3.4kg(7.5lbs)

Волтаж D.C.18V
Стандартнабатерия BL1830

• Вследствиенапродължаващатанипрограмазапроучванеиразвитие,техническитехарактеристики
споменатипогорeподлежатнапромянабезпредварителнопредупреждение.

• Бележка:Можедаимаразминаваневтехническитехарактеристикивразличнитедържави.


ENE0361
Предназначение
Уредътепредназначензазатяганенаболтовеигайки.


GEA0023

ОБЩИПРАВИЛАЗА
БЕЗОПАСНОСТ
ВНИМАНИЕ!Прочететевсички
инструкции.Неспазваненаинструкциите,
описаниподолу,можедадоведедо
електрошок,пожари/илисериозни
наранявания.Терминът“електрически
инструмент”въввсичкипредупреждениясе
отнасядоВашияелектрическиуред,който
сезадвижвачрезкабел(кабелен)или
койтосезадвижваотбатерия(безжичен).


ЗАПАЗЕТЕТЕЗИИНСТРУКЦИИ

Безопасностнаработнотомясто


1. Поддържайтеработнотомясто
чистоидобреосветено.
Неподреденоитъмноработномясто
епредпоставказавъзникванетона
нещастнислучаи.

2. Неизползвайтеелектрическия
уредвблизостнавзривоопасни
материали,католеснозапалими
течности,газовеипрах.Уредът
хвърляискри,коитомогатда
запалятпрахтаилиизпаренията.

3. Недопускайтедецаидруги
хоранаблизо,докатоработитес
уреда.РазсейванетоможедаВи
накарадазагубитеконтролнад
уреда.

Електрическабезопасност
4. Щепселитенауредатрябвада

пасватнаконтакта.Никогане
модифицирайтещепселапо
какъвтоидаеначин.Не
използвайтеалтернативни

щепселисъсзаземени
електрическиуреди.
Немодифициранищепселии
пасващиизходинамаляватрискаот
електрошок.

5. Избягвайтедадокосватес
тялотосизаземениповърхности
катотръби,радиатори,
кухненскипечкиихладилници.
Рискътотелектрошоксеповишава,
акотялотосесвържекъм“земя”.

6. Неизлагайтеуреданадъждили
влага.Проникванетонаводауреда
щеувеличирискаотелектрошок.

7. Неизползвайтесила,при
работаскабела.Никогане
използвайтекабелазаносене,
дърпанеилиизключванена
електрическияуред.Дръжте
кабеладалечеотпрекомерна
топлина,масло,остриръбове
илидвижещисечасти.
Повредениилизаплетеникабели
увеличаватрискаотелектрошок.

8. Когатоработитесуреданавън,
използвайтеразклонител,
подходящзаработанаоткрито.
Използванетонакабел,подходящ
заработанаоткрито,намалява
рискаотелектрошок.


Личнабезопасност


9. Несеразсейвайте,гледайте
каквоправитеиизползвайте
здравияразум,когатоработите
суреда.Неизползвайтеуреда,
когатостеуморениилипод
влияниетонанаркотици,
алкохолилилекарства.Момент
наневниманиеприработатас

ЗАПАЗЕТЕТЕЗИИНСТРУКЦИИ

Безопасностнаработнотомясто

Поддържайтеработнотомясто
чистоидобреосветено.
Неподреденоитъмноработномясто
епредпоставказавъзникванетона
нещастнислучаи.

щепселисъсзаземени
електрическиуреди.
Немодифициранищепселии
пасващиизходинамаляватрискаот
електрошок.
Избягвайтедадокосватес
тялотосизаземениповърхности
катотръби,радиатори,
кухненскипечкиихладилници.

Поддържайтеработнотомясто
чистоидобреосветено.
Неподреденоитъмноработномясто
епредпоставказавъзникванетона

Безопасностнаработнотомясто

Поддържайтеработнотомясто
чистоидобреосветено.

сезадвижвачрезкабел(кабелен)или
койтосезадвижваотбатерия(безжичен).

ЗАПАЗЕТЕТЕЗИИНСТРУКЦИИ

Безопасностнаработнотомясто

инструмент”въввсичкипредупреждениясе
отнасядоВашияелектрическиуред,който

електрическиуреди.
Немодифициранищепселии
пасващиизходинамаляватрискаот
електрошок.

5. Избягвайтедадокосватес
тялотосизаземениповърхности

щепселисъсзаземени
електрическиуреди.
Немодифициранищепселии

щепселисъсзаземени

актеристикивразличнитедържави.

неиразвитие,техническитехарактеристики

актеристикивразличнитедържави.

неиразвитие,техническитехарактеристики

наранявания.Терминът“електрически
инструмент”въввсичкипредупреждениясе
отнасядоВашияелектрическиуред,който
инструмент”въввсичкипредупреждениясе
отнасядоВашияелектрическиуред,който
сезадвижвачрезкабел(кабелен)илисезадвижвачрезкабел(кабелен)или
койтосезадвижваотбатерия(безжичен).койтосезадвижваотбатерия(безжичен).

ЗАПАЗЕТЕТЕЗИИНСТРУКЦИИЗАПАЗЕТЕТЕЗИИНСТРУКЦИИЗАПАЗЕТЕТЕЗИИНСТРУКЦИИ

БезопасностнаработнотомястоБезопасностнаработнотомясто

Поддържайтеработнотомясто

щепселисъсзаземени
електрическиуреди.
Немодифициранищепселии
електрическиуреди.
Немодифициранищепселии
пасващиизходинамаляватрискаотпасващиизходинамаляватрискаот

Избягвайтедадокосватес
тялотосизаземениповърхности
катотръби,радиатори,
тялотосизаземениповърхности
катотръби,радиатори,
кухненскипечкиихладилници.кухненскипечкиихладилници.
Рискътотелектрошоксеповишава,
акотялотосесвържекъм“земя”.
Рискътотелектрошоксеповишава,
акотялотосесвържекъм“земя”.
Неизлагайтеуреданадъждили6. Неизлагайтеуреданадъждили

7.

ПоддържайтеработнотомястоПоддържайтеработнотомясто
чистоидобреосветено.
Неподреденоитъмноработномясто
епредпоставказавъзникванетонаепредпоставказавъзникванетона

щепселисъсзаземени
електрическиуреди.
Немодифициранищепселии
електрическиуреди.
Немодифициранищепселии
пасващиизходинамаляватрискаотпасващиизходинамаляватрискаот

Избягвайтедадокосватес
тялотосизаземениповърхности
катотръби,радиатори,
тялотосизаземениповърхности
катотръби,радиатори,
кухненскипечкиихладилници.кухненскипечкиихладилници.
Рискътотелектрошоксеповишава,
акотялотосесвържекъм“земя”.
Рискътотелектрошоксеповишава,
акотялотосесвържекъм“земя”.
Неизлагайтеуреданадъждили6. Неизлагайтеуреданадъждили

7.

ПоддържайтеработнотомястоПоддържайтеработнотомястоПоддържайтеработнотомясто
чистоидобреосветено.
Неподреденоитъмноработномясто
епредпоставказавъзникванетона
Неподреденоитъмноработномясто
епредпоставказавъзникванетона

щепселисъсзаземени
електрическиуреди.
Немодифициранищепселии
електрическиуреди.
Немодифициранищепселии
пасващиизходинамаляватрискаотпасващиизходинамаляватрискаот

Избягвайтедадокосватес
тялотосизаземениповърхности
катотръби,радиатори,
тялотосизаземениповърхности
катотръби,радиатори,
кухненскипечкиихладилници.кухненскипечкиихладилници.
Рискътотелектрошоксеповишава,
акотялотосесвържекъм“земя”.
Рискътотелектрошоксеповишава,
акотялотосесвържекъм“земя”.
Неизлагайтеуреданадъждили6. Неизлагайтеуреданадъждили

7.

ПоддържайтеработнотомястоПоддържайтеработнотомястоПоддържайтеработнотомясто
чистоидобреосветено.
Неподреденоитъмноработномясто
епредпоставказавъзникванетонаепредпоставказавъзникванетона

материали,католеснозапалими
течности,газовеипрах.
хвърляискри,коитомогатда
запалятпрахтаилиизпаренията.запалятпрахтаилиизпаренията.

3. Недопускайтедецаидруги
хоранаблизо,докатоработитес

нещастнислучаи.
епредпоставказавъзникванетона
нещастнислучаи.
Неизползвайтеелектрическия

епредпоставказавъзникванетона
нещастнислучаи.
НеизползвайтеелектрическияНеизползвайтеелектрическия

епредпоставказавъзникванетона
нещастнислучаи.
Неизползвайтеелектрическия

епредпоставказавъзникванетона
нещастнислучаи.нещастнислучаи.
Неизползвайтеелектрическия

запалятпрахтаилиизпаренията.
Недопускайтедецаидруги
хоранаблизо,докатоработитес

запалятпрахтаилиизпаренията.
Недопускайтедецаидруги
хоранаблизо,докатоработитес
уреда.

запалятпрахтаилиизпаренията.запалятпрахтаилиизпаренията.
Недопускайтедецаидруги
хоранаблизо,докатоработитес

запалятпрахтаилиизпаренията.
Недопускайтедецаидруги
хоранаблизо,докатоработитес

запалятпрахтаилиизпаренията.
Недопускайтедецаидруги
хоранаблизо,докатоработитес

уредвблизостнавзривоопасни
материали,католеснозапалими
течности,газовеипрах.
хвърляискри,коитомогатда
запалятпрахтаилиизпаренията.

уредвблизостнавзривоопасни
материали,католеснозапалими
течности,газовеипрах.
хвърляискри,коитомогатда
запалятпрахтаилиизпаренията.
Недопускайтедецаидруги3.3.
хоранаблизо,докатоработитес

запалятпрахтаилиизпаренията.запалятпрахтаилиизпаренията.

хоранаблизо,докатоработитесхоранаблизо,докатоработитес

запалятпрахтаилиизпаренията.

хоранаблизо,докатоработитесхоранаблизо,докатоработитес

Неизползвайтеелектрическия
уредвблизостнавзривоопасни
НеизползвайтеелектрическияНеизползвайтеелектрическияНеизползвайтеелектрическия

3.

Неизползвайтеелектрическия
уредвблизостнавзривоопасни
Неизползвайтеелектрическия
уредвблизостнавзривоопасни

нещастнислучаи.
НеизползвайтеелектрическияНеизползвайтеелектрическияНеизползвайтеелектрическияНеизползвайтеелектрическияНеизползвайтеелектрическия

3.3.3.3.3.

Неизползвайтеелектрическия
уредвблизостнавзривоопасни

нещастнислучаи.
НеизползвайтеелектрическияНеизползвайтеелектрическияНеизползвайтеелектрическия

3.3.3.3.3.3.3.
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уредаможедадоведедосериозни
наранявания.

10. Използвайтеекипировказа
безопасност.Винагиносете
предпазителизаочи.
Предпазнатаекипировкакатомаска
противпрах,обувкисграйфери,
каскаилипредпазителизауши,
използванаправилно,щенамали
рискаотнараняване.

11. Избягвайтеслучайновключване.
Уверетесе,честартерътев
позиция“изключен”,предида
включитеуредав
контакта.Носенетонауредас
пръстнастартераиливключването
вконтактанауреди,чийтостартер
евпозиция“включен”,можеда
доведедонещастнислучаи.

12. Отстранетевсякаквиотверки
илигаечниключове,предида
включитеуреда.Гаеченключили
отверка,останалиприкаченикъм
въртящасечастнауреда,можеда
доведатдонараняване.

13. Несепротягайте.Запазете
подходящаопораибаланспрез
цялотовреме.ТоваВипредоставя
подобърконтролвърхууредав
неочакваниситуации.

14. Облечетесеподходящо.Не
носетеширокидрехиили
бижута.Пазетекосата,дрехите
иръкавицитедалечеот
движещитесечасти.Широките
дрехи,бижутатаиликосатаможе
дабъдатзахванатиотдвижещите
сечасти.

15. Акоиманалични
приспособлениязасвързване
напрахосмукач,уверетесе,че
сасвързаниправилноисе
използватпопредназначение.
Използванетонатези
приспособленияможеданамали
опасностите,коитосепредизвикват
отпрахта.


Употребаиподдръжканауреда


16. Неизползвайтеуредасъссила.
Използвайтеправилнияуредза
Вашитенужди.Правилниятуред
щесвършиподобраработаиепо
безопасен.

17. Неизползвайтеуреда,ако
стартерътнаможедаго
включваиизключва.Никой
електрическиуреднеможедасе
контролира,когатостартерът
представлявазаплахаитрябвада
сепоправи.

18. Извадетещепселаотконтакта
и/илибатериятаотуредапреди
настройване,подмянана
аксесоариилискладиранена
уреда.Такивапревантивнимерки

засигурностнамаляватрискаот
случайновклюваненауреда.

19. Съхранявайтеелектрическите
уредидалечеотдецаине
позволявайтенахора,коитоне
сазапознатисуредаилитова
упътване,даработятсуреда.
Електрическитеуредисаопасни,
акосеизползватотнеопитнихора.

20. Съхранявайтеелектрическите
уреди.Проверявайтеза
разцентрованостилиогъванена
движещитесечасти,повредана
частиидругипредпоставки,
коитоможедаповлияятна
работатанауреда.Акоуредът
сеповреди,занесетегона
поправка,предидаго
използвате.Многонещастни
случаисепричиняватотлошо
поддържаниелектрическиуреди.

21. Поддържайтережещитечасти
остриичисти.Правилно
съхраняванирежещичасти,состри
режещивърхове,епомалко
вероятнодасеогънатисе
контролиратполесно.

22. Използвайтеелектрическия
уред,аксесоаритеиприставките
всъответствиестоваупътване
ипоначина,закойтоса
предназначени.Вземайте
предвидусловиятанаработаи
саматаработа,коятотрябвада
сесвърши.Използванетонауреда
заоперации,различниоттезиза
коитоепредназначен,можеда
предизвикаопаснаситуация.


Използванеиподдръжканабатерията.


23. Уверетесе,честартерътев
позиция“изключен”,предида
поставитебатерията.
Поставянетонабатериявуреди,
чиитостартеревключен,можеда
предизвиканещастенслучай.

24. Презареждайтебатериятасамо
съсзаряднотоустройство,
определеноотпроизводителя.
Зарядноустройство,коетосе
използвасединвидбатерия,може
дапредизвикапожар,акосе
използвасдругвидбатерия.

25. Използвайтеелектрическите
уредисамосъсспецифично
направенитезатяхбатерии.
Използванетонадругибатерии
представляварискотнараняванеи
пожар.

26. Когатонеизползватебатерията,
ядръжтедалечеотдруги
металниобекти,напр.кламери,
монети,ключове,винтове,
пирониилидругималки
металнипредмети,коитомогат
дасвържатеднатаклемас

приспособлениязасвързване
напрахосмукач,уверетесе,че
сасвързаниправилноисе
използватпопредназначение.

приспособленияможеданамали
опасностите,коитосепредизвикват

Многонещастни
случаисепричиняватотлошо
поддържаниелектрическиуреди.
Поддържайтережещитечасти

Правилно
съхраняванирежещичасти,состри
режещивърхове,епомалко
вероятнодасеогънатисе
контролиратполесно.
Използвайтеелектрическия
уред,аксесоаритеиприставките
всъответствиестоваупътване
ипоначина,закойтоса
предназначени.Вземайте

разцентрованостилиогъваненаразцентрованостилиогъванена

използватпопредназначение.
Използванетонатези
приспособленияможеданамали
опасностите,коитосепредизвикват

напрахосмукач,уверетесе,че
сасвързаниправилноисе
използватпопредназначение.
Използванетонатези
приспособленияможеданамали

дрехи,бижутатаиликосатаможе
дабъдатзахванатиотдвижещите

приспособлениязасвързване
напрахосмукач,уверетесе,че
сасвързаниправилноисе

бижута.Пазетекосата,дрехите

режещивърхове,епомалко
вероятнодасеогънатисе
контролиратполесно.

22. Използвайтеелектрическия
уред,аксесоаритеиприставките
всъответствиестоваупътване
ипоначина,закойтоса

остриичисти.
съхраняванирежещичасти,состри
режещивърхове,епомалко
вероятнодасеогънатисе
контролиратполесно.

случаисепричиняватотлошо
поддържаниелектрическиуреди.
Поддържайтережещитечасти
остриичисти.Правилно
съхраняванирежещичасти,состри

поправка,предидаго
Многонещастни

случаисепричиняватотлошо
поддържаниелектрическиуреди.
Поддържайтережещитечасти

коитоможедаповлияятна
работатанауреда.Акоуредът
сеповреди,занесетегона
поправка,предидаго

Многонещастни

движещитесечасти,повредана
частиидругипредпоставки,
коитоможедаповлияятна
работатанауреда.Акоуредът

бижута.Пазетекосата,дрехите
иръкавицитедалечеот

Широките
иръкавицитедалечеот
движещитесечасти.Широките
дрехи,бижутатаиликосатаможе
дабъдатзахванатиотдвижещите
дрехи,бижутатаиликосатаможе
дабъдатзахванатиотдвижещитедабъдатзахванатиотдвижещите

АкоиманаличниАкоиманалични
приспособлениязасвързванеприспособлениязасвързване
напрахосмукач,уверетесе,че
сасвързаниправилноисе
напрахосмукач,уверетесе,че
сасвързаниправилноисе
използватпопредназначение.
Използванетонатези

поддържаниелектрическиуреди.
Поддържайтережещитечасти
поддържаниелектрическиуреди.
ПоддържайтережещитечастиПоддържайтережещитечасти

Правилно
съхраняванирежещичасти,сострисъхраняванирежещичасти,состри
режещивърхове,епомалко
вероятнодасеогънатисевероятнодасеогънатисе
контролиратполесно.контролиратполесно.
Използвайтеелектрическия
уред,аксесоаритеиприставките
всъответствиестоваупътване
ипоначина,закойтосаипоначина,закойтоса
предназначени.Вземайтепредназначени.Вземайте
предвидусловиятанаработаи
саматаработа,коятотрябвада
предвидусловиятанаработаи
саматаработа,коятотрябвада
сесвърши.сесвърши.
заоперации,различниоттезиза

използватпопредназначение.

приспособленияможеданамалиприспособленияможеданамали
опасностите,коитосепредизвикватопасностите,коитосепредизвикват

поддържаниелектрическиуреди.
Поддържайтережещитечасти
поддържаниелектрическиуреди.
ПоддържайтережещитечастиПоддържайтережещитечасти

Правилно
съхраняванирежещичасти,сострисъхраняванирежещичасти,состри
режещивърхове,епомалко
вероятнодасеогънатисевероятнодасеогънатисе
контролиратполесно.контролиратполесно.
Използвайтеелектрическия
уред,аксесоаритеиприставките
всъответствиестоваупътване
ипоначина,закойтоса
всъответствиестоваупътване
ипоначина,закойтоса
предназначени.Вземайтепредназначени.Вземайте
предвидусловиятанаработаи
саматаработа,коятотрябвада
предвидусловиятанаработаи
саматаработа,коятотрябвада
сесвърши.сесвърши.
заоперации,различниоттезиза

използватпопредназначение.

приспособленияможеданамалиприспособленияможеданамалиприспособленияможеданамали
опасностите,коитосепредизвикватопасностите,коитосепредизвикват

поддържаниелектрическиуреди.
Поддържайтережещитечасти
поддържаниелектрическиуреди.
ПоддържайтережещитечастиПоддържайтережещитечасти

Правилно
съхраняванирежещичасти,сострисъхраняванирежещичасти,состри
режещивърхове,епомалко
вероятнодасеогънатисевероятнодасеогънатисе
контролиратполесно.контролиратполесно.
Използвайтеелектрическия
уред,аксесоаритеиприставките
всъответствиестоваупътване
ипоначина,закойтоса
всъответствиестоваупътване
ипоначина,закойтоса
предназначени.Вземайтепредназначени.Вземайте
предвидусловиятанаработаи
саматаработа,коятотрябвада
предвидусловиятанаработаи
саматаработа,коятотрябвада
сесвърши.сесвърши.
заоперации,различниоттезиза

използватпопредназначение.

приспособленияможеданамалиприспособленияможеданамалиприспособленияможеданамали
опасностите,коитосепредизвикватопасностите,коитосепредизвикват

Неизползвайтеуредасъссила.
Използвайтеправилнияуредза
Вашитенужди
щесвършиподобраработаиепощесвършиподобраработаиепо
безопасен.
Неизползвайтеуреда,ако

16.

отпрахта.

Употребаиподдръжканауреда

отпрахта.

УпотребаиподдръжканауредаУпотребаиподдръжканауреда

отпрахта.

Употребаиподдръжканауреда

отпрахта.

УпотребаиподдръжканауредаУпотребаиподдръжканауреда

16.16.

щесвършиподобраработаиепо
безопасен.
Неизползвайтеуреда,ако

щесвършиподобраработаиепо
безопасен.
Неизползвайтеуреда,ако

щесвършиподобраработаиепощесвършиподобраработаиепо
безопасен.
Неизползвайтеуреда,ако

щесвършиподобраработаиепо
безопасен.
Неизползвайтеуреда,ако

щесвършиподобраработаиепо
безопасен.
Неизползвайтеуреда,ако

Неизползвайтеуредасъссила.
Използвайтеправилнияуредза
Вашитенужди
щесвършиподобраработаиепо

Неизползвайтеуредасъссила.
Използвайтеправилнияуредза
Вашитенужди
щесвършиподобраработаиепощесвършиподобраработаиепощесвършиподобраработаиепо

Неизползвайтеуреда,ако

щесвършиподобраработаиепо

Неизползвайтеуреда,ако

Употребаиподдръжканауреда

16.

УпотребаиподдръжканауредаУпотребаиподдръжканауредаУпотребаиподдръжканауредаУпотребаиподдръжканауреда

16.

УпотребаиподдръжканауредаУпотребаиподдръжканауреда

16.

УпотребаиподдръжканауредаУпотребаиподдръжканауредаУпотребаиподдръжканауредаУпотребаиподдръжканауредаУпотребаиподдръжканауреда

16.16.

УпотребаиподдръжканауредаУпотребаиподдръжканауреда

16.

УпотребаиподдръжканауредаУпотребаиподдръжканауредаУпотребаиподдръжканауредаУпотребаиподдръжканауреда
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другата.Късосъединениепри
свързванетонаклемитена
батерията,можедапредизвика
изгарянияилипожар.

27. Приекстремниусловияот
батериятаможедапотече
течност.Избягвайтеконтакт.
Акослучайнодокоснете
течността,изплакнетесвода.
Акотечносттапопадневдопирс
очите,допълнителнопотърсете
медицинскапомощ.Течносттаот
батериятаможедапредизвика
дразнененакожатаилиизгаряния.


Сервиз


28. ПоправкатанауредаВитрябва
дасеизвършвасамоот
квалифицирансервизен
работник,катосеизползват
самооригиналнирзервничасти.
Товащезапазибезопасносттана
електрическияуред.

29. Спазвайтеинструкциитеза
смазванеисмянана
аксесоарите.

30.Пазетеръкохваткитесухии
чисти.Пазетегиотмаслоисмазка.


GEB0092


СПЕЦИФИЧНИПРАВИЛАЗА
БЕЗОПАСНОСТ

НЕоставяйтерутинатаипознаването
напродукта(добитипри
продължителнаупотреба)дазаместят
стриктнотоспазваненаправилатаза
безопасностприизползванетона
автоматичниятрион.Акоизползвате
уреданепредпазливоилинеправилно,
можедапретърпитесериозни
наранявания.


1. Дръжтеелектрическитеуреди
заизолиранитеповърхности,
когатоработитевблизостдо
място,къдеторежещият
инструментможедадокосне
скритаел.инсталацияили
собствениясикабел.Контактс
откритажицащенаелектризира
металнитечастинауредаище
причинитоковударнаработещия.

2. Носетепредпазителизауши
3. Внимателнопроверявайте

патронниказаизносване,
пукнатиниилиповреди,преди
дагомонтирате.

4. Дръжтеуредаздраво.
5. Винагисеуверявайте,че

кракатаВииматздраваопора.
Уверявайтесе,ченяманикой
подВас,когатоизползвате
уреданависокиместа.

6. Правилнотоусукванеможеда
серазличававзависимастот
размеранаизползванияболт.
Проверетеусукванетосключза
усукване.



ЗАПАЗЕТЕТЕЗИИНСТРУКЦИИ


ВНИМАНИЕ:
НЕПРАВИЛНАУПОТРЕБАили
неспазваненаправилатаза
безопасност,описанивтоваупътване,
можедадоведатдосериозни
наранявания.

USD3021

СИМВОЛИ

Символитеизползванипритозиуредса
следните:
V..........................волт

.......................директенток
...................скоростнапразенход

.../мин.....................движениявминута
r/min

......................бройудари

ENC0072


ВАЖНИИНСТРУКЦИИЗА
БЕЗОПАСНОСТ

ЗАБАТЕРИЯТА
1. Предидаизползватекасетката

набатерията,прочететевсички
инструкцииипредупредителни
маркировкивърху(1)
заряднотонабатерията,(2)
батериятаи(3)продукта,за
койтоепредназначена.

2. Неразглобявайтекасеткатана
батерията.

3. Аковреметонаработаестанало
изключителнопокъсо,веднага
спретедаработите.Като
последствиеоттоваможеда
възникнерискотпрегряване,
вероятниизгарянияидори
експлозия.

4. АковочитеВивлезеелектролит,
изплакнетегиведнагасчиста
водаипотърсетемедицинска
помощведнага.Товаможеда
предизвиказагубаназрението.

5. Недопускайтекъсосъединение
вкасетатанабатерията:
(1)Недокосвайтеклемитес

електропроводимматериал.
(2)Избягвайтедасъхранявате

батериятавсъдсдруги
металнипредметикато
пирони,монетиидр.

продължителнаупотреба)дазаместят
стриктнотоспазваненаправилатаза

автоматичниятрион.Акоизползвате
уреданепредпазливоилинеправилно,
можедапретърпитесериозни

Дръжтеелектрическитеуреди
заизолиранитеповърхности,

SD3021

Символитеизползванипритозиуредса

.......................директенток
...................скоростнапразенход

.../мин.....................движениявминута

......................бройудари



ВАЖНИИНСТРУКЦИИЗА

можедапретърпитесериозни
наранявания.

Дръжтеелектрическитеуреди
заизолиранитеповърхности,

безопасностприизползванетона
автоматичниятрион.Акоизползвате
уреданепредпазливоилинеправилно,
можедапретърпитесериозни

НЕоставяйтерутинатаипознаването

продължителнаупотреба)дазаместят
стриктнотоспазваненаправилатаза
безопасностприизползванетона
автоматичниятрион.Акоизползвате



.../мин.....................движениявминута
r/min

......................бройудари

.../мин.....................движениявминута
r/min

.......................директенток
...................скоростнапразенход

.../мин.....................движениявминута

Символитеизползванипритозиуредса

V..........................волт

.......................директенток

Символитеизползванипритозиуредса

USD3021

безопасност,описанивтоваупътване,

SD3021

СПЕЦИФИЧНИПРАВИЛАЗА

НЕоставяйтерутинатаипознаванетоНЕоставяйтерутинатаипознаването
напродукта(добитипринапродукта(добитипри
продължителнаупотреба)дазаместят
стриктнотоспазваненаправилатаза
продължителнаупотреба)дазаместят
стриктнотоспазваненаправилатаза
безопасностприизползванетона
стриктнотоспазваненаправилатаза
безопасностприизползванетона
автоматичниятрион.Акоизползватеавтоматичниятрион.Акоизползвате
уреданепредпазливоилинеправилно,
можедапретърпитесериозни

Символитеизползванипритозиуредса

.......................директенток.......................директенток
...................скоростнапразенход

.../мин.....................движениявминута.../мин.....................движениявминута

......................бройудари......................бройудари



ВАЖНИИНСТРУКЦИИЗАВАЖНИИНСТРУКЦИИЗА
БЕЗОПАСНОСТБЕЗОПАСНОСТ

ЗАБАТЕРИЯТАЗАБАТЕРИЯТА
1.

автоматичниятрион.Акоизползвате
уреданепредпазливоилинеправилно,

ДръжтеелектрическитеуредиДръжтеелектрическитеуреди
заизолиранитеповърхности,

Символитеизползванипритозиуредса

.......................директенток.......................директенток
...................скоростнапразенход

.../мин.....................движениявминута.../мин.....................движениявминута

......................бройудари......................бройудари



ВАЖНИИНСТРУКЦИИЗАВАЖНИИНСТРУКЦИИЗА
БЕЗОПАСНОСТБЕЗОПАСНОСТ

ЗАБАТЕРИЯТАЗАБАТЕРИЯТА
1.
ЗАБАТЕРИЯТА
1.

автоматичниятрион.Акоизползвате
уреданепредпазливоилинеправилно,

ДръжтеелектрическитеуредиДръжтеелектрическитеуреди
заизолиранитеповърхности,
когатоработитевблизостдо

Символитеизползванипритозиуредса

.......................директенток.......................директенток
...................скоростнапразенход

.../мин.....................движениявминута.../мин.....................движениявминута

......................бройудари......................бройудари



ВАЖНИИНСТРУКЦИИЗАВАЖНИИНСТРУКЦИИЗА
БЕЗОПАСНОСТБЕЗОПАСНОСТ

ЗАБАТЕРИЯТАЗАБАТЕРИЯТА
1.
ЗАБАТЕРИЯТА
1.

автоматичниятрион.Акоизползвате
уреданепредпазливоилинеправилно,

ДръжтеелектрическитеуредиДръжтеелектрическитеуреди
заизолиранитеповърхности,

инструментможедадокосне
скритаел.инсталацияили
собствениясикабел.
откритажицащенаелектризираоткритажицащенаелектризира
металнитечастинауредаище
причинитоковударнаработещия.

заизолиранитеповърхности,
1. Дръжтеелектрическитеуреди

заизолиранитеповърхности,
когатоработитевблизостдо

1. Дръжтеелектрическитеуреди
заизолиранитеповърхности,
когатоработитевблизостдо

1. Дръжтеелектрическитеуреди
заизолиранитеповърхности,
когатоработитевблизостдокогатоработитевблизостдо

1. Дръжтеелектрическитеуреди
заизолиранитеповърхности,заизолиранитеповърхности,
когатоработитевблизостдо

металнитечастинауредаище
причинитоковударнаработещия.
Носетепредпазителизауши

откритажицащенаелектризира
металнитечастинауредаище
причинитоковударнаработещия.
Носетепредпазителизауши

металнитечастинауредаище
причинитоковударнаработещия.

откритажицащенаелектризира
металнитечастинауредаище
причинитоковударнаработещия.
Носетепредпазителизауши

металнитечастинауредаище
причинитоковударнаработещия.
Носетепредпазителизауши

инструментможедадокосне
скритаел.инсталацияили
собствениясикабел.
откритажицащенаелектризира

инструментможедадокосне
скритаел.инсталацияили
собствениясикабел.
откритажицащенаелектризира
металнитечастинауредаище
причинитоковударнаработещия.причинитоковударнаработещия.

когатоработитевблизостдо
място,къдеторежещият
когатоработитевблизостдокогатоработитевблизостдокогатоработитевблизостдокогатоработитевблизостдо
място,къдеторежещият
когатоработитевблизостдо
място,къдеторежещият
когатоработитевблизостдокогатоработитевблизостдокогатоработитевблизостдокогатоработитевблизостдокогатоработитевблизостдокогатоработитевблизостдо
място,къдеторежещият
когатоработитевблизостдокогатоработитевблизостдокогатоработитевблизостдо
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(3)Неизлагайтекасетатана
водаилидъжд.

Късосъединениена
батериятаможедапричиниголямо
изтичаненаток,прегряване,
изгарянияидориповреда.

6. Несъхранявайтеуредаи
касетатанабатериятанаместа,
къдетотемпературатаможеда
достигнеилинадвиши50°С
(122ºF).

7. Неизгаряйтекасетатана
батерията,дорииакое
сериозноповреденаили
напълноизносена.Касетата
можедаизбухневогъня.

8. Внимавайтеданеизпуснетеили
ударитебатерията.



ЗАПАЗЕТЕТЕЗИИНСТРУКЦИИ

Съветизаподдържаненамаксимално
дълъгживотнабатерията

1. Зареждайтебатериятапреди
напълнодасееизтощила.
Винагиспирайтеработатана
уредаизареждайебатерията,
когатозабележитепониска
мощностнауреда.

2. Никоганевключвайтеза
зарежданенапълнозаредена
батерия.

Товаскъсяваживотана
батерията.
3. Зареждайтебатериятапри

стайнатемпература10ºС40ºС
(50ºF104ºF).
Оставетегорещатабатерияда
сеохлади,предидазапочнете
зареждането.



ОПИСАНИЕНАФУНКЦИИТЕ


ВНИМАНИЕ:
- Винагисеуверявайте,че

уредътеизключенибатерията
еизвадена,предида
настройватеилипроверявате
функциитенауреда.


Монтиранеидемонтиранена
батерията.



1. Червеначаст
2. Бутон
3. Батерия


• Винагиизключвайтеуреда,преди
дапоставитеилиизвадите
батерията.

• Задаизвадитебатерията,изтеглете
яотуреда,докатоплъзгатебутона
отпреднабатерията.

• Задапоставитебатерията,
наместетеезичетонабатериятас
улеянакорпусанауредаи
приплъзнете,докатосенамести.
Винагипоставяйтебатерията
напълно,докатосенаместислеко
кликване.Акоможетедавидите
червенетачастнагорнатастрана
набутона,значибатериятанесее
наместиланапълно.Плъзгайте
докаточервенатачастпрестанеда
севижда.Впротивенслучай,
батериятаможеслучайнодападне
отуреда,наранявайкиВасили
някойдруг.

• Неизползвайтесила,когато
поставятебатерията.Аконесе
плъзгалеко,значинеяпоставяте
правилно.


Включванеиизключване



1.Стартер


ВНИМАНИЕ:
• Предидапоставитебатериятав

уреда,винагипроверявайтедали
стартерътработиправилноидалисе
връщанаположение“изключен”,
когатогоотпуснете.

• Сменяйтепосокатанавъртене,само
следкатоуредътенапълноспрял.
Смянатанапосокатапредиуредът
даеспрял,можедадоведедо
повреда.

Стартерътможедаседвиживдвепосоки,
задапредоставивъртенепопосокана
часовниковатастрелкаиобратнона
часовниковатастрелка.Задавключите
уреда,простодръпнетепонискатачаст(А)
настартеразавъртенепопосокана
часовниковатастрелка;илиповисоката
частнастартеразавъртенепопосока,
обратнаначасовниковатастрелка.
Отпуснетестартера,задаспретеуреда.







сеохлади,предидазапочнете

ОПИСАНИЕНАФУНКЦИИТЕ

Винагисеуверявайте,че
уредътеизключенибатерията
еизвадена,предида

докаточервенатачастпрестанеда

батериятаможеслучайнодападне
отуреда,наранявайкиВасили

Неизползвайтесила,когато
поставятебатерията.Аконесе
плъзгалеко,значинеяпоставяте

Включванеиизключване

напълно,докатосенаместислеконапълно,докатосенаместислеко

ВНИМАНИЕ:
Винагисеуверявайте,че
уредътеизключенибатерията

ОПИСАНИЕНАФУНКЦИИТЕ

стайнатемпература10ºС40ºС
(50ºF104ºF).
Оставетегорещатабатерияда
сеохлади,предидазапочнете

ОПИСАНИЕНАФУНКЦИИТЕ

правилно.

ВключванеиизключванеВключванеиизключване

поставятебатерията.Аконесе
плъзгалеко,значинеяпоставяте
правилно.

Включванеиизключване

отуреда,наранявайкиВасили
някойдруг.
Неизползвайтесила,когато
поставятебатерията.Аконесе
плъзгалеко,значинеяпоставяте

севижда.Впротивенслучай,
батериятаможеслучайнодападне
отуреда,наранявайкиВасили

Неизползвайтесила,когато

набутона,значибатериятанесее
наместиланапълно.Плъзгайте
докаточервенатачастпрестанеда
севижда.Впротивенслучай,
батериятаможеслучайнодападне
отуреда,наранявайкиВасили

кликване.Акоможетедавидите
червенетачастнагорнатастрана
набутона,значибатериятанесее
наместиланапълно.Плъзгайте
докаточервенатачастпрестанеда

Товаскъсяваживотана

ЗареждайтебатериятаприЗареждайтебатериятапри
стайнатемпература10ºС40ºСстайнатемпература10ºС40ºС
(50ºF104ºF).
Оставетегорещатабатерияда
(50ºF104ºF).
Оставетегорещатабатерияда
сеохлади,предидазапочнете
Оставетегорещатабатерияда
сеохлади,предидазапочнете
зареждането.зареждането.

ОПИСАНИЕНАФУНКЦИИТЕОПИСАНИЕНАФУНКЦИИТЕ

батериятаможеслучайнодападне
отуреда,наранявайкиВасили

Неизползвайтесила,когато
поставятебатерията.Аконесе
Неизползвайтесила,когато
поставятебатерията.Аконесе
плъзгалеко,значинеяпоставятеплъзгалеко,значинеяпоставяте

ВключванеиизключванеВключванеиизключване

1.Стартер

ОПИСАНИЕНАФУНКЦИИТЕ

Винагисеуверявайте,чеВинагисеуверявайте,че
уредътеизключенибатерията
еизвадена,предида

батериятаможеслучайнодападне
отуреда,наранявайкиВасили

Неизползвайтесила,когато
поставятебатерията.Аконесе
Неизползвайтесила,когато
поставятебатерията.Аконесе
плъзгалеко,значинеяпоставятеплъзгалеко,значинеяпоставяте

ВключванеиизключванеВключванеиизключване

1.Стартер

ОПИСАНИЕНАФУНКЦИИТЕ

Винагисеуверявайте,чеВинагисеуверявайте,че
уредътеизключенибатерията
еизвадена,предида

батериятаможеслучайнодападне
отуреда,наранявайкиВасили

Неизползвайтесила,когато
поставятебатерията.Аконесе
Неизползвайтесила,когато
поставятебатерията.Аконесе
плъзгалеко,значинеяпоставятеплъзгалеко,значинеяпоставяте

ВключванеиизключванеВключванеиизключване

1.Стартер

ОПИСАНИЕНАФУНКЦИИТЕ

Винагисеуверявайте,чеВинагисеуверявайте,че
уредътеизключенибатерията
еизвадена,предида

Монтиранеидемонтиранена
батерията.
Монтиранеидемонтиранена
батерията.
Монтиранеидемонтиранена
батерията.батерията.

еизвадена,предида
настройватеилипроверявате

уредътеизключенибатерията
еизвадена,предида
настройватеилипроверявате

уредътеизключенибатерията
еизвадена,предида
настройватеилипроверявате

уредътеизключенибатерията
еизвадена,предида
настройватеилипроверявате

Монтиранеидемонтиранена
батерията.
Монтиранеидемонтиранена
батерията.
Монтиранеидемонтиранена
батерията.
МонтиранеидемонтираненаМонтиранеидемонтираненаМонтиранеидемонтираненаМонтиранеидемонтираненаМонтиранеидемонтиранена
батерията.батерията.батерията.батерията.батерията.батерията.батерията.
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Включваненапреднаталампичка


1. Лампичка
2. Ключзалампичката

ВНИМАНИЕ:
• Негледайтедиректновсветлината

илиизточникай.
Бутнетеключаналампичкатанагоре,зада
явключитеинадолу,задаяизключите.


Бележка:

• Използвайтесухпарца,зада
забърсвателещатаналампичката.
Внимавайтеданенадраскате
лещата,коетоможеданамали
излъчванетонасветлина.

• Лампичкатаеснабденасверига
срещупълноизтощение.Когато
лампичкатанесветва,дориислед
катоключътевключен,най
вероятнобатериятасееизтощила.
Опитайтеседазаредитебатерията.

• Невключвайтелампичката,аконе
Виенеобходима.




СГЛОБЯВАНЕ


ВНИМАНИЕ:
• Винагисеуверявайте,чеуредъте

изключенибатериятаеизвадена,
предидаизвършватеработавърху
него.


Изборнаправилногнездо
Винагиизползвайтеправиленразмерна
гнездозаболтоветеигайките.
Използванетонагнездоспогрешенразмер
щедоведедонеточноинедоброусукване
и/илидоповреданаболтаигайката.

Монтиранеидемонтираненагнездото




1. Гнездо
2. Отвор
3. Подвиженсменяемщифт
4. Запъващщифт


Напаснетеотвораотстранатанагнездото
съсзапъващиящифтвърхуподвижния
щифтигобутнетевърхусменяемиящифт
науреда,докатозастанездравонамястото
си.Наместетеголеко,акоенеобходимо.
Задасвалитегнездото,простого
издърпайте.

Кука

ВНИМАНИЕ:Следмонтираенакуката,с
уверете,чеездравозавинтена.


1. Улей
2. Винт
3. Кука


Кукатаеудобназавременноокачванена
уреда.Тяможедасемонтиранакоятоида
естрананауреда.Задапоставитекуката,
япъхнетевулеянакорпусанауредана
коятоидаенеговастранаиследтовая
застопоретесвинта.Задаусвалите,
разхлабетевинтаиясвалете.


ЕКСПЛОАТАЦИЯ


ВНИМАНИЕ:
• Винагипоставяйтебатериятадокрая,

докатонапаснедобре.Акоможете
давидитечервенатачастнагорната
частнабутона,батериятанее
здравопоставена.Поставетея
докрай,такачечервенатачастдане
севижда.Впротивенслучай,
батериятаможеслучайнодаизпадне
отуредаиданараниВасилинякой
друг.

Дръжтеуредаздравоипоставетемуфата
върхуболтаилигайката.Включетеуредаи
завинтете,колкотоенужно.

 
Нужнотоусукванеможедаеразличнов
зависимостотвидаилиразмеранаболта,
материаланаболтоветеидр.Връзката
междуусукванетоинужнотозазавинтване
времеепоказананаграфиките.

Винагисеуверявайте,чеуредъте
изключенибатериятаеизвадена,
предидаизвършватеработавърху

Изборнаправилногнездо
Винагиизползвайтеправиленразмерна
гнездозаболтоветеигайките.
Използванетонагнездоспогрешенразмер

Кукатаеудобназавременноокачванена
уреда.Тяможедасемонтиранакоятоида
естрананауреда.Задапоставитекуката,
япъхнетевулеянакорпусанауредана
коятоидаенеговастранаиследтовая
застопоретесвинта.Задаусвалите,
разхлабетевинтаиясвалете.

ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Следмонтираенакуката,сСледмонтираенакуката,с

Изборнаправилногнездо
Винагиизползвайтеправиленразмерна
гнездозаболтоветеигайките.

изключенибатериятаеизвадена,
предидаизвършватеработавърху

Изборнаправилногнездо

Винагисеуверявайте,чеуредъте
изключенибатериятаеизвадена,
предидаизвършватеработавърху

разхлабетевинтаиясвалете.

естрананауреда.Задапоставитекуката,
япъхнетевулеянакорпусанауредана
коятоидаенеговастранаиследтовая
застопоретесвинта.Задаусвалите,
разхлабетевинтаиясвалете.

Кука

Кукатаеудобназавременноокачванена
уреда.Тяможедасемонтиранакоятоида
естрананауреда.Задапоставитекуката,
япъхнетевулеянакорпусанауредана

Улей
Винт
Кука

Невключвайтелампичката,аконе

ВНИМАНИЕ:
Винагисеуверявайте,чеуредътеВинагисеуверявайте,чеуредъте
изключенибатериятаеизвадена,
предидаизвършватеработавърху
изключенибатериятаеизвадена,
предидаизвършватеработавърху
него.

КукатаеудобназавременноокачваненаКукатаеудобназавременноокачванена
уреда.Тяможедасемонтиранакоятоида
естрананауреда.Задапоставитекуката,
япъхнетевулеянакорпусанауредана
коятоидаенеговастранаиследтовая
япъхнетевулеянакорпусанауредана
коятоидаенеговастранаиследтовая
застопоретесвинта.Задаусвалите,застопоретесвинта.Задаусвалите,
разхлабетевинтаиясвалете.разхлабетевинтаиясвалете.

ЕКСПЛОАТАЦИЯЕКСПЛОАТАЦИЯ

предидаизвършватеработавърху

ВинагиизползвайтеправиленразмернаВинагиизползвайтеправиленразмерна
гнездозаболтоветеигайките.
Използванетонагнездоспогрешенразмер

КукатаеудобназавременноокачваненаКукатаеудобназавременноокачванена
уреда.Тяможедасемонтиранакоятоида
естрананауреда.Задапоставитекуката,
япъхнетевулеянакорпусанауредана
коятоидаенеговастранаиследтовая
япъхнетевулеянакорпусанауредана
коятоидаенеговастранаиследтовая
застопоретесвинта.Задаусвалите,застопоретесвинта.Задаусвалите,
разхлабетевинтаиясвалете.разхлабетевинтаиясвалете.

ЕКСПЛОАТАЦИЯЕКСПЛОАТАЦИЯ

предидаизвършватеработавърху

ВинагиизползвайтеправиленразмернаВинагиизползвайтеправиленразмерна
гнездозаболтоветеигайките.
Използванетонагнездоспогрешенразмер

КукатаеудобназавременноокачваненаКукатаеудобназавременноокачванена
уреда.Тяможедасемонтиранакоятоида
естрананауреда.Задапоставитекуката,
япъхнетевулеянакорпусанауредана
коятоидаенеговастранаиследтовая
япъхнетевулеянакорпусанауредана
коятоидаенеговастранаиследтовая
застопоретесвинта.Задаусвалите,застопоретесвинта.Задаусвалите,
разхлабетевинтаиясвалете.разхлабетевинтаиясвалете.

ЕКСПЛОАТАЦИЯЕКСПЛОАТАЦИЯ

предидаизвършватеработавърху

ВинагиизползвайтеправиленразмернаВинагиизползвайтеправиленразмерна
гнездозаболтоветеигайките.
Използванетонагнездоспогрешенразмер

и/илидоповреданаболтаигайката.и/илидоповреданаболтаигайката.и/илидоповреданаболтаигайката.

Монтиранеидемонтираненагнездото

и/илидоповреданаболтаигайката.

МонтиранеидемонтираненагнездотоМонтиранеидемонтираненагнездотоМонтиранеидемонтираненагнездотоМонтиранеидемонтираненагнездото

гнездозаболтоветеигайките.
Използванетонагнездоспогрешенразмер
гнездозаболтоветеигайките.
Използванетонагнездоспогрешенразмер
щедоведедонеточноинедоброусукване

гнездозаболтоветеигайките.
Използванетонагнездоспогрешенразмер
щедоведедонеточноинедоброусукване

гнездозаболтоветеигайките.

щедоведедонеточноинедоброусукване

гнездозаболтоветеигайките.
Използванетонагнездоспогрешенразмер
гнездозаболтоветеигайките.
Използванетонагнездоспогрешенразмер
щедоведедонеточноинедоброусукване

гнездозаболтоветеигайките.
Използванетонагнездоспогрешенразмер
гнездозаболтоветеигайките.
ИзползванетонагнездоспогрешенразмерИзползванетонагнездоспогрешенразмер
щедоведедонеточноинедоброусукване
и/илидоповреданаболтаигайката.

Монтиранеидемонтираненагнездото

и/илидоповреданаболтаигайката.

Монтиранеидемонтираненагнездото

и/илидоповреданаболтаигайката.

Монтиранеидемонтираненагнездото

и/илидоповреданаболтаигайката.

МонтиранеидемонтираненагнездотоМонтиранеидемонтираненагнездотоМонтиранеидемонтираненагнездотоМонтиранеидемонтираненагнездотоМонтиранеидемонтираненагнездото

щедоведедонеточноинедоброусукване
и/илидоповреданаболтаигайката.

Монтиранеидемонтираненагнездото

Използванетонагнездоспогрешенразмер
щедоведедонеточноинедоброусукванещедоведедонеточноинедоброусукванещедоведедонеточноинедоброусукванещедоведедонеточноинедоброусукване
и/илидоповреданаболтаигайката.
щедоведедонеточноинедоброусукване
и/илидоповреданаболтаигайката.
щедоведедонеточноинедоброусукване
и/илидоповреданаболтаигайката.и/илидоповреданаболтаигайката.

МонтиранеидемонтираненагнездотоМонтиранеидемонтираненагнездото

Използванетонагнездоспогрешенразмер
щедоведедонеточноинедоброусукванещедоведедонеточноинедоброусукванещедоведедонеточноинедоброусукванещедоведедонеточноинедоброусукванещедоведедонеточноинедоброусукване

МонтиранеидемонтираненагнездотоМонтиранеидемонтираненагнездото

щедоведедонеточноинедоброусукване
и/илидоповреданаболтаигайката.
щедоведедонеточноинедоброусукване
и/илидоповреданаболтаигайката.

Монтиранеидемонтираненагнездото

Използванетонагнездоспогрешенразмер
щедоведедонеточноинедоброусукванещедоведедонеточноинедоброусукванещедоведедонеточноинедоброусукванещедоведедонеточноинедоброусукване

Монтиранеидемонтираненагнездото
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Стандартенболт



Усиленболт



Бележка:

• Дръжтеуредаплътнодоболтаили
гайката.

• Твърдеголямоусукванеможеда
повредиболта/гайкатаилигнездото.
Предидазапочнетеработа,винаги
праветепробентест,зада
определитевреметонужноза
завинтваненаболтаилигайката.

• Акоуредътсеизползва
непрекъснатодопълноизтощаване
набатерията,оставетегодапочине
15минути,предидапродължите
работасноватапълнабатерия.

Усукванетосевлияеотразличнифактори,
включителноописанитеподолу.След
завинтване,винагипроверявайте
усукванетосгаеченключзаусукване.

1. Когатобатериятасеизтощипочти
напълно,волтажътщенамалееи
усукванетощесенамали.

2. Гнездо

• Аконеизползвате
правилниятразмерболтове,
усукванетощесенамали.

• Износеногнездо(износване
нахексагоналниякрайили
наквадратния)щенамали
усукването.

3. Болт
• Дориикоефицентътнаусукване

иразмерътнаболтадаса
еднакви,подходящотоусукване
щеимаотклонениявзависимост
отдиаметъранаболта.

• Дориидиаметритенаболтовете
дасаеднакви,правилното
усукванещеимаотклонения
споредкоефицентанаусукване,
размеранаболтаидължинатана
болта.

4. Използванетонауниверсален
джонтилиудължаващаприставка
могатданамалятзавинтващата
силанаударниягаеченключ.
Компенсирайте,катозавинтватепо
продължителновреме.

5. Начинътнадържененауредаили
материалът,вкойтосезавинтва,
щеповлияятнаусукването.

6. Работатанауредананискаскорост
щесенамалиусукването.



ПОДДРЪЖКА


ВНИМАНИЕ:
• Винагисеуверявайте,чеуредъте

изключенибатериятаизвадена,
предидаизвършватепроверкиили
поддръжка.


Смянанакарбоновитечетчици


1. Ограничителналиния


Сваляйтеипроверявайтекарбоновите
ченчициредовно.Сменетечетчиците,
когатосеизносятдоограничителната
линия.Дръжтекарбоновитечетчицичисти
иготовидабъдатпъхнативстойкитеим.
Дветекарбоновичетчицитрябвадасе
сменятедновременно.Използвайтесамо
еднаквикарбоновичетчици.
Използвайтеотверка,задасвалите
капачетатанакарбоновитечетки.Извадете
износенитекарбоновичетчици,поставете
новитеизавинтетекапачетатаначетките.

Дръжтеуредаплътнодоболтаили

Твърдеголямоусукванеможеда

споредкоефицентанаусукване,
размеранаболтаидължинатана

Използванетонауниверсален
джонтилиудължаващаприставка
могатданамалятзавинтващата
силанаударниягаеченключ.
Компенсирайте,катозавинтватепо
продължителновреме.
Начинътнадържененауредаили
материалът,вкойтосезавинтва,
щеповлияятнаусукването.
Работатанауредананискаскорост
щесенамалиусукването.

ПОДДРЪЖКА

щеимаотклонениявзависимост
еднакви,подходящотоусукване
щеимаотклонениявзависимост

Дръжтеуредаплътнодоболтаили

ПОДДРЪЖКА

продължителновреме.
Начинътнадържененауредаили
материалът,вкойтосезавинтва,
щеповлияятнаусукването.

6. Работатанауредананискаскорост
щесенамалиусукването.

5.

силанаударниягаеченключ.
Компенсирайте,катозавинтватепо
продължителновреме.
Начинътнадържененауредаили
материалът,вкойтосезавинтва,

Използванетонауниверсален
джонтилиудължаващаприставка
могатданамалятзавинтващата
силанаударниягаеченключ.
Компенсирайте,катозавинтватепо

размеранаболтаидължинатана

Използванетонауниверсален
джонтилиудължаващаприставка
могатданамалятзавинтващата

дасаеднакви,правилното
усукванещеимаотклонения
споредкоефицентанаусукване,
размеранаболтаидължинатана

Дориидиаметритенаболтовете
дасаеднакви,правилното
усукванещеимаотклонения
споредкоефицентанаусукване,

джонтилиудължаващаприставкаджонтилиудължаващаприставка
могатданамалятзавинтващата
силанаударниягаеченключ.
могатданамалятзавинтващата
силанаударниягаеченключ.
Компенсирайте,катозавинтватепоКомпенсирайте,катозавинтватепо
продължителновреме.
НачинътнадържененауредаилиНачинътнадържененауредаили
материалът,вкойтосезавинтва,материалът,вкойтосезавинтва,
щеповлияятнаусукването.
РаботатанауредананискаскоростРаботатанауредананискаскорост
щесенамалиусукването.

ПОДДРЪЖКАПОДДРЪЖКА

ВНИМАНИЕ:ВНИМАНИЕ:
Винагисеуверявайте,чеуредъте

ДръжтеуредаплътнодоболтаилиДръжтеуредаплътнодоболтаили

Твърдеголямоусукванеможеда

джонтилиудължаващаприставкаджонтилиудължаващаприставка
могатданамалятзавинтващата
силанаударниягаеченключ.
могатданамалятзавинтващата
силанаударниягаеченключ.
Компенсирайте,катозавинтватепоКомпенсирайте,катозавинтватепо
продължителновреме.
НачинътнадържененауредаилиНачинътнадържененауредаили
материалът,вкойтосезавинтва,материалът,вкойтосезавинтва,
щеповлияятнаусукването.
РаботатанауредананискаскоростРаботатанауредананискаскорост
щесенамалиусукването.щесенамалиусукването.

ПОДДРЪЖКАПОДДРЪЖКА

ВНИМАНИЕ:ВНИМАНИЕ:
Винагисеуверявайте,чеуредъте
изключенибатериятаизвадена,

ДръжтеуредаплътнодоболтаилиДръжтеуредаплътнодоболтаили

Твърдеголямоусукванеможеда

джонтилиудължаващаприставкаджонтилиудължаващаприставка
могатданамалятзавинтващата
силанаударниягаеченключ.
могатданамалятзавинтващата
силанаударниягаеченключ.
Компенсирайте,катозавинтватепоКомпенсирайте,катозавинтватепо
продължителновреме.
НачинътнадържененауредаилиНачинътнадържененауредаили
материалът,вкойтосезавинтва,материалът,вкойтосезавинтва,
щеповлияятнаусукването.
РаботатанауредананискаскоростРаботатанауредананискаскорост
щесенамалиусукването.щесенамалиусукването.

ПОДДРЪЖКАПОДДРЪЖКА

ВНИМАНИЕ:ВНИМАНИЕ:
Винагисеуверявайте,чеуредъте

ДръжтеуредаплътнодоболтаилиДръжтеуредаплътнодоболтаили

Твърдеголямоусукванеможеда

Предидазапочнетеработа,винаги
праветепробентест,зада
определитевреметонужноза
завинтваненаболтаилигайката.
Акоуредътсеизползва

праветепробентест,зада
определитевреметонужноза
завинтваненаболтаилигайката.
Акоуредътсеизползва
непрекъснатодопълноизтощаване
набатерията,оставетегодапочине

••

Твърдеголямоусукванеможеда
гайката.

• Твърдеголямоусукванеможеда
повредиболта/гайкатаилигнездото.

гайката.
• Твърдеголямоусукванеможеда

повредиболта/гайкатаилигнездото.

гайката.

повредиболта/гайкатаилигнездото.
•

гайката.
Твърдеголямоусукванеможеда
повредиболта/гайкатаилигнездото.

гайката.
Твърдеголямоусукванеможеда• Твърдеголямоусукванеможеда
повредиболта/гайкатаилигнездото.

Акоуредътсеизползва
непрекъснатодопълноизтощаване
набатерията,оставетегодапочине

Акоуредътсеизползва
непрекъснатодопълноизтощаване
набатерията,оставетегодапочине
15минути,предидапродължите

АкоуредътсеизползваАкоуредътсеизползва
непрекъснатодопълноизтощаване
набатерията,оставетегодапочине

Акоуредътсеизползва
непрекъснатодопълноизтощаване
набатерията,оставетегодапочине

Акоуредътсеизползва
непрекъснатодопълноизтощаване
набатерията,оставетегодапочине

Предидазапочнетеработа,винаги
праветепробентест,зада
определитевреметонужноза
завинтваненаболтаилигайката.
Акоуредътсеизползва

Предидазапочнетеработа,винаги
праветепробентест,зада
определитевреметонужноза
завинтваненаболтаилигайката.
Акоуредътсеизползва•
непрекъснатодопълноизтощаване
набатерията,оставетегодапочине
непрекъснатодопълноизтощаване
набатерията,оставетегодапочине

АкоуредътсеизползваАкоуредътсеизползва

набатерията,оставетегодапочиненабатерията,оставетегодапочине

Акоуредътсеизползва

набатерията,оставетегодапочиненабатерията,оставетегодапочине

повредиболта/гайкатаилигнездото.
Предидазапочнетеработа,винаги
праветепробентест,зада

Твърдеголямоусукванеможеда
повредиболта/гайкатаилигнездото.повредиболта/гайкатаилигнездото.повредиболта/гайкатаилигнездото.повредиболта/гайкатаилигнездото.повредиболта/гайкатаилигнездото.
Предидазапочнетеработа,винаги
праветепробентест,зада

повредиболта/гайкатаилигнездото.
Предидазапочнетеработа,винаги
праветепробентест,зада

Твърдеголямоусукванеможеда
повредиболта/гайкатаилигнездото.повредиболта/гайкатаилигнездото.повредиболта/гайкатаилигнездото.повредиболта/гайкатаилигнездото.повредиболта/гайкатаилигнездото.

праветепробентест,задаправетепробентест,зада

повредиболта/гайкатаилигнездото.
Предидазапочнетеработа,винаги
повредиболта/гайкатаилигнездото.
Предидазапочнетеработа,винаги
праветепробентест,зада

Твърдеголямоусукванеможеда
повредиболта/гайкатаилигнездото.повредиболта/гайкатаилигнездото.повредиболта/гайкатаилигнездото.повредиболта/гайкатаилигнездото.

•••
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1. Капаченакарбоновачетчица
2. Отверка


ЗадасезапазиБЕЗОПАСНОСТАи
НАДЕЖДНОСТТАнауреда,всички
поправкиивсякакъвдругвидподдръжкаи
настройкитрябвадасеизвършватот
оторизиранилифабриченсервизни
центровенаМакита.Винагиизползвайте
оригиналнирезервничаститаМакита.



АКСЕСОАРИ


ВНИМАНИЕ:
- Тезиаксесоариилиприставкисе

препоръчватзаупотребасВашия
уреднаМакита,описанвтова
упътване.Използванетонакаквитои
дабилодругиаксесоариили
приставкиможедапредставлява
рискотнараняванезахората.
Използвайтеаксесоаритеили
приставкитесамопопредназначение

Акоиматенуждаотпомощзаповече
детайлиотнасящисезатезиаксесоари,
попитайтевместнияцентърнаМакита

• Гнезда
• Удължаващаприставка
• Универсаленджонт
• Адаптерзаприставки
• Различнивидовебатериии

зарядниустройствана
Макита.



ЕДНОГОДИШНАГАРАНЦИЯНАМАКИТА
Гаранционнаполитика

ВсекиуреднаМакитаевнимателно
проверенитестван,предиданапусне
фабриката.Навсекиуредсеиздава
гаранциязаЕДНАГОДИНА,която
предоставябезплатенсервизирезервни
частиотдататанапокупката.Акосепояви
проблемсуредпрезтозипериод,върнете
ЦЕЛИЯуред,предплатентранспорт,до
някойотфабричнитеилиоторизираните
сервизинаМакита.Акопроверкатапокаже,
чепроблемътепричиненотдефектна
изработкаилиматериали,Макитаще
поправи(илиподмени)уредабезплатно.
Тазигаранцияенеприложима,ако:
Саправенипоправкиилиопитиза
поправкаотдругихора.

Санужнипопракипорадинормално
износванеилиповреда.
Уредътебилизползвансъссила,нее
билизползванпопредназначениеилинее
белсъхраняванпопредназначение.
Саправенипроменипоуреда.

МАКИТАНЯМАДАЕОТГОВОРНАПО
НИКАКЪВНАЧИНЗАВСЯКАКВИНЕПРЕКИ,
ИНЦИДЕНТНИИЛИСЕРИОЗНИПОВРЕДИ,
ПРОИЗТИЧАЩИОТПРОДАЖБАТАИЛИ
ЕКСПЛОАТАЦИЯТАНАПРОДУКТА.ТОВАСЕ
ОТНАСЯКАКТОЗАПЕРИОДАНА
ГАРАНЦИЯТА,ТАКАИЗАПЕРИОДАСЛЕД
НЕЙНОТОИЗТИЧАНЕ.

МАКИТАНЕНОСИНИКАКВАОТГОВОРНОСТ
ЗАКОСВЕНИГАРАНЦИИ,ВКЛЮЧИТЕЛНО
ТАКИВАЗА“ПРОДАВАЕМОСТ”И“ГОДНОСТ
ЗАОПРЕДЕЛЕНАЦЕЛ”,СЛЕДИЗТИЧАНЕТО
НАЕДНОГОДИШНИЯСРОКНАТАЗИ
ГАРАНЦИЯ.

ТазигаранцияВидаваопределени
законовиправа,носъщотакаможеда
иматеидругиправа,коитовариратотщат
нащат.Някоищатинеразрешават
изключванетоилиограничаванетона
инцидентниилисериозниповредиив
такъвслучайгореописанитеизключенияи
ограничениянесеотнасятзаВас.Някои
щатинеразрешаватограничениевърху
продължителносттанакосвенатагаранция,
такачегореописанитеограниченияможе
даневажатзаВас.

EN0061




Адаптерзаприставки
Различнивидовебатериии
зарядниустройствана

ЕДНОГОДИШНАГАРАНЦИЯНАМАКИТА

МАКИТАНЕНОСИНИКАКВАОТГОВОРНОСТ
ЧИТЕЛНО

ТАКИВАЗА“ПРОДАВАЕМОСТ”И“ГОДНОСТ
ЗАОПРЕДЕЛЕНАЦЕЛ”,СЛЕДИЗТИЧАНЕТО
НАЕДНОГОДИШНИЯСРОКНАТАЗИ

ТазигаранцияВидаваопределени
законовиправа,носъщотакаможеда
иматеидругиправа,коитовариратотщат
нащат.Някоищатинеразрешават
изключванетоилиограничаванетона
инцидентниилисериозниповредиив
такъвслучайгореописанитеизключенияи
ограничениянесеотнасятзаВас.Някои
щатинеразрешаватограничениевърху
продължителносттанакосвенатагаранция,
такачегореописанитеограниченияможе
даневажатзаВас.

ЕКСПЛОАТАЦИЯТАНАПРОДУКТА.ТОВАСЕЕКСПЛОАТАЦИЯТАНАПРОДУКТА.ТОВАСЕ

Различнивидовебатериии
зарядниустройствана
Макита.

Универсаленджонт
Адаптерзаприставки
Различнивидовебатериии
зарядниустройствана

Акоиматенуждаотпомощзаповече
детайлиотнасящисезатезиаксесоари,
попитайтевместнияцентърнаМакита

Удължаващаприставка
Универсаленджонт
Адаптерзаприставки

приставкитесамопопредназначение

продължителносттанакосвенатагаранция,
такачегореописанитеограниченияможе

такъвслучайгореописанитеизключенияи
ограничениянесеотнасятзаВас.Някои
щатинеразрешаватограничениевърху
продължителносттанакосвенатагаранция,

законовиправа,носъщотакаможеда
иматеидругиправа,коитовариратотщат
нащат.Някоищатинеразрешават
изключванетоилиограничаванетона
инцидентниилисериозниповредиив
такъвслучайгореописанитеизключенияи
ограничениянесеотнасятзаВас.Някои

иматеидругиправа,коитовариратотщат
нащат.Някоищатинеразрешават

ТазигаранцияВидаваопределени
законовиправа,носъщотакаможеда
иматеидругиправа,коитовариратотщат
нащат.Някоищатинеразрешават

ЗАОПРЕДЕЛЕНАЦЕЛ”,СЛЕДИЗТИЧАНЕТО
НАЕДНОГОДИШНИЯСРОКНАТАЗИ

ТазигаранцияВидаваопределени

ЗАКОСВЕНИГАРАНЦИИ,ВКЛЮ
ТАКИВАЗА“ПРОДАВАЕМОСТ”И“ГОДНОСТ
ЗАОПРЕДЕЛЕНАЦЕЛ”,СЛЕДИЗТИЧАНЕТО
НАЕДНОГОДИШНИЯСРОКНАТАЗИ

МАКИТАНЕНОСИНИКАКВАОТГОВОРНОСТ
ЗАКОСВЕНИГАРАНЦИИ,ВКЛЮЧИТЕЛНО
ТАКИВАЗА“ПРОДАВАЕМОСТ”И“ГОДНОСТ
ЗАОПРЕДЕЛЕНАЦЕЛ”,СЛЕДИЗТИЧАНЕТО

ГАРАНЦИЯТА,ТАКАИЗАПЕРИОДАСЛЕД

МАКИТАНЕНОСИНИКАКВАОТГОВОРНОСТ

рискотнараняванезахората.
Използвайтеаксесоаритеили
приставкитесамопопредназначение
Използвайтеаксесоаритеили
приставкитесамопопредназначение

Акоиматенуждаотпомощзаповече
детайлиотнасящисезатезиаксесоари,
Акоиматенуждаотпомощзаповече
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