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БЪЛГАРСКИ (Превод на оригиналните инструкции)

СПЕЦИФИКАЦИИ
Модел: HR1840 HR1841F

Технически	възможности Бетон 18	мм

Накрайник	за	ядково	сондиране 35	мм

Диамантен	накрайник	за	
ядково	сондиране	(сух	тип)

65	мм

Стомана 13	мм

Дърво 24	мм

Обороти	на	празен	ход 0	–	2	100	мин-1

Удари	в	минута 0	–	4	800	мин-1

Обща	дължина 285	мм

Тегло	нето 2,0	–	2,4	кг 2,0	–	2,5	кг

Клас	на	безопасност /II

•	 Поради	нашата	непрекъсната	научно-развойна	дейност	посочените	тук	спецификации	могат	да	бъдат	
променени	без	предизвестие.

•	 Спецификациите	може	да	са	различни	в	различните	държави.
•	 Теглото	може	да	бъде	различно	в	зависимост	от	приставката(ите).	Най-леката	и	най-тежката	комбина-

ция	в	съответствие	с	процедурата	на	EPTA	01/2014	са	показани	в	таблицата.

Предназначение
Инструментът	е	предназначен	за	ударно	пробиване	
в	тухла,	бетон	и	камък. 
Също	така	той	е	подходящ	за	пробиване	без	удар	в	
дърво,	метал,	керамика	и	пластмаса.

Захранване
Инструментът	трябва	да	се	включва	само	към	
захранване	със	същото	напрежение,	като	посо-
ченото	на	фирмената	табелка	и	работи	само	с	
монофазно	променливо	напрежение.	Той	е	с	двойна	
изолация	и	затова	може	да	се	включва	и	в	контакти	
без	заземяване.

Шум
Обичайното	ниво	на	шума	с	тегловен	коефициент	А,	
определено	съгласно	EN60745:
Модел HR1840
Ниво	на	звуково	налягане	(LpA)	:	87	dB(A)
Ниво	на	звукова	мощност	(LWA)	:	98	dB	(A)
Коефициент	на	неопределеност	(K):	3	dB(A)
Модел HR1841F
Ниво	на	звуково	налягане	(LpA)	:	87	dB(A)
Ниво	на	звукова	мощност	(LWA)	:	98	dB	(A)
Коефициент	на	неопределеност	(K):	3	dB(A)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Използвайте пред-
пазни средства за слуха.

Вибрации
Общата	стойност	на	вибрациите	(сума	от	три	осови	
вектора),	определена	съгласно	EN60745:
Модел HR1840
Работен	режим:	ударно	пробиване	в	бетон
Ниво	на	вибрациите	(ah, HD):	10,0	м/с2

Коефициент	на	неопределеност	(K):	1,5	м/с2

Работен	режим:	пробиване	в	метал
Ниво	на	вибрациите	(ah,D):	3,0м/с2

Коефициент	на	неопределеност	(K):	1,5	м/с2

Модел HR1841F
Работен	режим:	ударно	пробиване	в	бетон
Ниво	на	вибрациите	(ah, HD):	7,5	м/с2

Коефициент	на	неопределеност	(K):	1,5	м/с2

Работен	режим:	пробиване	в	метал
Ниво	на	вибрациите	(ah,D):	3,0м/с2

Коефициент	на	неопределеност	(K):	1,5	м/с2

ЗАБЕЛЕЖКА: Обявеното	ниво	на	вибрациите	е	изме-
рено	в	съответствие	със	стандартни	методи	за	изпитване	
и	може	да	се	използва	за	сравняване	на	инструменти.
ЗАБЕЛЕЖКА:	Освен	това	обявеното	ниво	на	
вибрациите	може	да	се	използва	за	предвари-
телна	оценка	на	вредното	въздействие.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:	Нивото	на	вибрациите	
при	работа	с	електрическия	инструмент	може	да	
се	различава	от	обявената	стойност	в	зависимост	
от	начина	на	използване	на	инструмента.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:	Задължително	опре-
делете	предпазни	мерки	за	защита	на	оператора	
въз	основа	на	оценка	на	риска	в	реални	работни	
условия	(като	се	вземат	предвид	всички	съставни	
части	на	работния	цикъл,	като	например	момента	
на	изключване	на	инструмента,	работата	на	пра-
зен	ход,	както	и	времето	на	задействане).
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ЕО декларация за съответствие
Само за европейските страни
ЕО	декларацията	за	съответствие	е	включена	като	
Анекс	A	към	тази	инструкция	за	употреба.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА 
БЕЗОПАСНОСТ
Общи предупреждения за 
безопасност при работа с 
електрически инструменти

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Прочетете всички 
предупреждения, инструкции, илюстрации и 
спецификации за безопасността, предоставени 
с този електрически инструмент.	При	неспаз-
ване	на	изброените	по-долу	инструкции	има	опас-
ност	от	токов	удар,	пожар	и/или	тежко	нараняване.

Запазете всички предупрежде-
ния и инструкции за справка в 
бъдеще.
Терминът	"електрически	инструмент"	в	предупреж-
денията	се	отнася	за	вашия	инструмент	(с	кабел	
за	включване	в	мрежата)	или	работещ	на	батерии	
(безжичен)	електрически	инструмент.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА 
БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА С 
ПЕРФОРАТОР

1. Носете предпазни средства за слуха. 
Излагането	на	въздействието	на	шум	може	да	
доведе	до	загуба	на	слухa.

2. Използвайте помощната дръжка(и), ако е 
доставена с инструмента.	Загубата	на	кон-
трол	може	да	причини	нараняване.

3. Когато има опасност режещата принад-
лежност да допре в скрити кабели или 
в собствения захранващ кабел, дръжте 
електрическия инструмент за изолираните 
и повърхности за хващане.	Ако	режещата	
принадлежност	докосне	проводник	под	напре-
жение,	токът	може	да	премине	през	металните	
части	на	електрическия	инструмент	и	да	
предизвика	„електрически	удар“	на	работещия.

4. Носете каска (предпазна каска), защитни 
очила и/или маска за лицето. Обикновените 
или слънчеви очила НЕ са защитни очила. 
Освен това ви препоръчваме горещо да 
ползвате маска за прах и ръкавици с дебела 
подплата.

5. Преди да пристъпите към работа се уве-
рете, че накрайникът е закрепен здраво.

6. При нормална работа инструментът е пред-
назначен да създава вибрации. Винтовете 
се разхлабват лесно, а това може да доведе 
до повреда или злополука. Преди работа 
проверете дали винтовете са здраво 
затегнати.

7. Когато е студено или след дълъг престой на 
инструмента, изчакайте той да загрее, като 
го оставите да работи на празен ход. Така 
смазването ще се улесни. Ударното проби-
ване е трудно без необходимото загряване.

8. Винаги осигурявайте добра опора за кра-
ката си. Когато използвате инструмента на 
високи места, се убедете, че отдолу няма 
никой.

9. Дръжте инструмента здраво с двете си 
ръце.

10. Дръжте ръцете си далеч от подвижните 
части.

11. Не оставяйте инструмента да работи без 
надзор. Инструментът трябва да работи 
само когато го държите с ръце.

12. Не насочвайте инструмента към лица, 
намиращи се в работната зона. Накрайникът 
може да изхвърчи и да нарани някого тежко.

13. Не докосвайте накрайника, близките до него 
части или работния детайл непосредствено 
след работа; те могат да са много горещи и 
да изгорят кожата Ви.

14. Някои материали съдържат химикали, 
които е възможно да са токсични. Вземете 
предпазни мерки, за да предотвратите 
вдишването на прах и контакта с кожата. 
Следвайте информацията на доставчика за 
безопасната работа с материала.

15. Не докосвайте щепсела с голи ръце.

ЗАПАЗЕТЕ НАСТОЯЩИТЕ 
ИНСТРУКЦИИ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НЕ позволявайте 
комфорта от познаването на продукта (при-
добит при дългата му употреба) да замени 
стриктното спазване на правилата за безопас-
ност за въпросния продукт. НЕПРАВИЛНАТА 
УПОТРЕБА и неспазването на правилата за 
безопасност, посочени в настоящото ръковод-
ство за експлоатация, може да доведе до тежки 
наранявания.
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ОПИСАНИЕ НА 
ФУНКЦИИТЕ

ВНИМАНИЕ: Винаги проверявайте дали 
инструментът е изключен от бутона и от кон-
такта, преди да регулирате или проверявате 
функция на инструмента.

Включване

ВНИМАНИЕ: Преди да включите инстру-
мента в контакта, винаги проверявайте дали 
пусковият прекъсвач работи нормално и се 
връща в положение "OFF" (ИЗКЛ.) при отпус-
кането му.

ВНИМАНИЕ: Превключвателят може да се 
заключва в положение „ON“ (ВКЛ.) за удобство 
и комфорт на оператора при продължителна 
работа. Внимавайте, когато заключвате инстру-
мента във положение „ON“ (ВКЛ.) и продължа-
вайте да го държите здраво.
►	Фиг.1:    1.	Пусков	прекъсвач	2.	Блокиращ	бутон

За	да	включите	инструмента,	просто	натиснете	
пусковия	прекъсвач.	Оборотите	на	инструмента	
се	увеличават	с	увеличаване	на	натиска	върху	
пусковия	прекъсвач.	За	спиране	отпуснете	пусковия	
прекъсвач.
За	непрекъсната	работа	натиснете	пусковия	пре-
късвач,	задействайте	блокиращия	бутон,	след	което	
отпуснете	пусковия	прекъсвач.	За	да	изключите	
инструмента	от	блокираното	състояние,	натиснете	
докрай	пусковия	прекъсвач	и	след	това	го	отпуснете.

Включване на предната лампичка

За HR1841F
►	Фиг.2:    1.	Пусков	прекъсвач	2.	Лампа

ВНИМАНИЕ: Не гледайте директно в свет-
линния източник.

За	да	включите	лампата,	натиснете	пусковия	пре-
късвач.	Освободете	пусковия	прекъсвач,	за	да	
изключите.

БЕЛЕЖКА: Не използвайте разредител или 
бензин за почистване на лампата. Тези разтво-
рители може да я повредят.

ЗАБЕЛЕЖКА:	Използвайте	суха	кърпа,	за	да	
изчистите	полепналата	по	лупата	на	лампата	
мръсотия.	Внимавайте	да	не	надраскате	лупата	
на	лампата,	тъй	като	това	ще	влоши	осветяването.

Действие на превключвателя за 
промяна на посоката

ВНИМАНИЕ: Винаги проверявайте посо-
ката на въртене преди работа.

БЕЛЕЖКА: Използвайте превключвателя за 
промяна на посоката на въртене само когато 
инструментът е напълно спрял.	Промяна	на	
посоката	на	въртене	преди	спиране	на	инстру-
мента	може	да	го	повреди.

БЕЛЕЖКА: Когато сменяте посоката на 
въртене, се уверете, че сте преместили 
докрай превключвателя за обръщане на 
посоката на движение на позиция  (страна 
A) или  (страна B).	В	противен	случай	при	
натискане	на	пусковия	прекъсвач	двигателят	може	
да	не	се	завърти	или	инструментът	може	да	не	
работи	правилно.
►	Фиг.3:    1.	Превключвател	на	посоката	на	въртене

Инструментът	е	снабден	с	превключвател	за	
промяна	на	посоката	на	въртене.	Натиснете	прев-
ключвателя	на	посоката	на	въртене	към	положе-
ние	 	(страна	А)	за	въртене	по	посока	на	часов-
никовата	стрелка,	или	към	положение	 	(страна	
В)	за	въртене	по	посока	обратна	на	часовниковата	
стрелка.

Избиране на режим на работа

БЕЛЕЖКА: Не завъртайте превключвателя за 
смяна на режима, докато инструментът работи. 
Инструментът	ще	се	повреди.

БЕЛЕЖКА: За предотвратяване на бързото 
износване на механизма за режима на работа 
превключвателят за режима трябва винаги да 
е поставен точно в една от възможните пози-
ции за режим.

Въртене с удар
За	пробиване	в	бетон,	тухли	и	др.	завъртете	прев-
ключвателя	за	смяна	на	режима	на	работа	до	сим-
вола	 .	Използвайте	свредло	с	карбидна	вложка	
на	върха.
►	Фиг.4:    1.	Превключвател	за	смяна	на	режима	на	

работа

Само въртене
За	пробиване	в	дърво,	метал	или	пластмаса,	завър-
тете	превключвателя	за	смяна	на	режима	на	работа	
до	символа	 .	Използвайте	пробивен	накрайник	
или	свредло	за	дърво.
►	Фиг.5:    1.	Превключвател	за	смяна	на	режима	на	

работа
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Ограничител на въртящия момент

БЕЛЕЖКА: Ако ограничителят на въртящ 
момент се задейства, незабавно изключете 
инструмента.	Така	ще	предотвратите	преждевре-
менно	износване	на	инструмента.

БЕЛЕЖКА: Свредлата като боркорона, които 
проявяват склонност лесно да се заклещват в 
отвора, не са подходящи за този инструмент. 
Причината	за	това	е,	че	те	ще	предизвикват	твърде	
често	задействане	на	ограничителя	на	въртящ	момент.

Ограничителят	на	въртящ	момент	се	задейства,	когато	
бъде	достигнато	определено	ниво	на	въртящия	момент.	
Електромоторът	прекъсва	връзката	си	с	изходния	вал.	
Когато	това	се	случи	свредлото	спира	да	се	върти.

СГЛОБЯВАНЕ
ВНИМАНИЕ: Преди да извършвате някакви 

работи по инструмента, винаги се уверявайте, 
че той е изключен от бутона и от контакта.

Странична ръкохватка 
(допълнителна ръкохватка)

ВНИМАНИЕ: Винаги използвайте страничната 
ръкохватка, за да гарантирате безопасна работа.

ВНИМАНИЕ: След монтиране или регули-
ране на страничната ръкохватка се уверете, че 
тя е здраво закрепена.

Монтирайте	страничната	ръкохватка	така,	че	каналите	
на	ръкохватката	да	попаднат	между	издатините	върху	
цилиндричната	част	на	корпуса	на	инструмента.	Завъртете	
ръкохватката	по	часовниковата	стрелка,	за	да	я	закрепите.	
Ръкохватката	може	да	бъде	закрепена	на	желания	ъгъл.
►	Фиг.6:    1.	Странична	ръкохватка

Грес
Предварително	нанесете	малко	количество	грес	
върху	края	на	опашката	на	свредлото	(около	0,5	–	1	г). 
Такова	смазване	на	патронника	осигурява	плавна	
работа	и	по-дълъг	експлоатационен	живот.

Монтаж или демонтаж на свредлото
Почистете	края	на	опашката	на	свредлото	и	нане-
сете	грес,	преди	да	монтирате	свредлото.
►	Фиг.7:    1.	Край	на	опашката	2.	Грес

Вкарайте	свредлото	в	инструмента.	Завъртете	
свредлото	и	го	натиснете,	докато	се	зацепи. 
След	монтирането	на	свредлото	винаги	проверя-
вайте	дали	свредлото	се	държи	здраво	на	мястото	
си,	като	се	опитате	да	го	издърпате.
►	Фиг.8:    1.	Свредло

За	да	демонтирате	свредлото,	издърпайте	докрай	
надолу	капака	на	патронника	и	извадете	свредлото.
►	Фиг.9:    1.	Свредло	2.	Капак	на	патронника

Ограничител за дълбочина
Ограничителят	за	дълбочина	е	удобен	за	проби-
ване	на	отвори	с	еднаква	дълбочина.	Разхлабете	
страничната	ръкохватка	и	вмъкнете	ограничителя	
за	дълбочина	в	отвора	на	страничната	ръкохватка.	
Регулирайте	ограничителя	до	желаната	дълбочина	и	
затегнете	здраво	страничната	ръкохватка.
►	Фиг.10:    1.	Отвор	2.	Ограничител	за	дълбочина

ЗАБЕЛЕЖКА:	Уверете	се,	че	ограничителят	не	
докосва	основното	тяло	на	инструмента	при	зак-
репването	му.

Капачка за прах (допълнителна 
принадлежност)
Използвайте	капачката	за	прах,	за	да	предотвратите	
попадането	на	прах	върху	инструмента	и	върху	вас,	
когато	пробивате	вертикално	нагоре.	Монтирайте	
капачката	за	прах	към	свредлото,	както	е	показано	
на	фигурата.	По-долу	са	посочени	размерите	на	
свредлата,	към	които	може	да	се	монтира	капачка	
за	прах.

Модел Диаметър	на	накрайника

Капачка	за	прах	5 6	мм	–	14,5	мм

Капачка	за	прах	9 12	мм	–	16	мм

►	Фиг.11:    1.	Капачка	за	прах

Капачка за прах (комплект) 
(допълнителна принадлежност)

БЕЛЕЖКА: Ако закупите капачката за прах 
(комплект) като допълнителна принадлежност, 
не можете да използвате стандартната стра-
нична ръкохватка с монтирана на инструмента 
капачка за прах (комплект).	Когато	капачката	
за	прах	(комплект)	е	монтирана	на	инструмента,	
отстранете	ръкохватката	от	стандартната	стра-
нична	ръкохватка	и	я	поставете	към	допълнител-
ната	основа	за	ръкохватка.
►	Фиг.12:    1.	Болт	2.	Ръкохватка	3.	Основа	на	

допълнителната	ръкохватка	(комплект)

БЕЛЕЖКА: Не работете с инструмента с 
капачка за прах (комплект), когато пробивате 
в метал или подобни материали.	Те	могат	да	
повредят	капачката	за	прах	(комплект)	поради	
нагряването,	предизвикано	от	частиците	от	
метал	или	подобен	материал.	Не	монтирайте	
и	не	махайте	капачката	за	прах	(комплект)	при	
поставено	в	инструмента	свредло.	Това	може	да	
повреди	капачката	за	прах	(комплект)	и	това	да	
доведе	до	пропускане	на	прах.

Преди	поставяне	на	капачката	за	прах	(комплект)	
извадете	накрайника	от	инструмента,	ако	е	бил	
монтиран.
Монтирайте	дистанционния	елемент	така,	че	кана-
лите	на	дистанционния	елемент	да	попаднат	между	
издатините	върху	цилиндричната	част	на	корпуса,	
докато	се	разширява.	Внимавайте	пружината	да	не	
излезе	от	канала	на	дистанционния	елемент.
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►	Фиг.13:    1.	Дистанционен	елемент	2.	Пружина
►	Фиг.14
Монтирайте	страничната	ръкохватка	(основата	
за	допълнителната	ръкохватка	и	ръкохватката,	
извадена	от	стандартната	странична	ръкохватка)	
така,	че	каналът	на	ръкохватката	да	попадне	между	
издатините	на	дистанционния	елемент.	Завъртете	
ръкохватката	по	часовниковата	стрелка,	за	да	я	
закрепите.
►	Фиг.15:    1.	Странична	ръкохватка
Монтирайте	капачката	за	прах	(комплект)	така,	че	
палците	на	капачката	за	прах	да	попаднат	в	кана-
лите	на	дистанционния	елемент.
►	Фиг.16:    1.	Капачка	за	прах	2.	Стяга

ЗАБЕЛЕЖКА:	Ако	свързвате	прахосмукачка	към	
капачката	за	прах	(комплект),	махнете	капачката	
за	прах,	преди	да	я	свържете.
►	Фиг.17:    1.	Капачка	за	прах

За	да	демонтирате	свредлото,	издърпайте	докрай	
надолу	капака	на	патронника	и	извадете	свредлото.
►	Фиг.18:    1.	Накрайник	2.	Капак	на	патронника
За	да	демонтирате	капачката	за	прах	(комплект),	
хванете	основата	на	капачката	за	прах	и	я	издър-
пайте	навън.
►	Фиг.19

ЗАБЕЛЕЖКА:	Ако	капачката	излезе	от	капачката	
за	прах,	закрепете	я	с	напечатаната	страна	нагоре	
така,	че	каналът	на	капачката	да	попадне	във	
вътрешната	периферия	на	приставката.
►	Фиг.20

Експлоатация
ВНИМАНИЕ: Когато работите с инстру-

мента винаги използвайте страничната ръко-
хватка (спомагателна ръкохватка) и дръжте 
здраво едновременно страничната ръкохватка 
и дръжката на ключа.

ВНИМАНИЕ: Преди работа се уверете, че 
обработваният детайл е здраво закрепен.
►	Фиг.21

Работа с ударно пробиване

ВНИМАНИЕ:	В	момента	на	пробиване	на	
отвор,	когато	отворът	се	запълни	със	стружки	и	
частици,	или	когато	се	попадне	на	арматура	в	
бетона,	върху	инструмента/свредлото	възниква	
рязко	голяма	усукваща	сила.	Когато работите 
с инструмента винаги използвайте странич-
ната ръкохватка (спомагателна ръкохватка) 
и дръжте здраво едновременно страничната 
ръкохватка и дръжката на ключа.	В	противен	
случай	може	да	загубите	контрол	върху	инстру-
мента	и	да	се	нараните	тежко.

Поставете	превключвателя	за	смяна	на	режима	на	
работа	в	позицията,	обозначена	със	символа	 . 
Поставете	свредлото	в	желаната	позиция	за	проби-
ване,	след	което	натиснете	пусковия	прекъсвач.	Не	
натискайте	прекалено	силно	инструмента.	Лекият	
натиск	осигурява	най-добри	резултати.	Задръжте	
инструмента	на	място	и	не	позволявайте	да	се	
отклонява	встрани	от	отвора.
Не	прилагайте	допълнителен	натиск,	когато	отворът	
се	задръсти	с	отломки	или	частици.	Вместо	това	
оставете	инструментът	да	работи	на	празен	ход,	а	
след	това	извадете	свредлото	частично	от	отвора.	
След	като	повторите	това	няколко	пъти,	отворът	ще	
се	изчисти	и	отново	може	да	се	започне	нормално	
пробиване.

ЗАБЕЛЕЖКА:	Докато	инструментът	работи	на	
празен	ход,	е	възможно	да	се	наблюдава	ексцен-
трично	отклонение	при	въртенето	на	свредлото.	
Инструментът	се	центрира	автоматично	по	време	
на	работа.	Това	не	влияе	на	прецизността	на	
пробиване.

Пробиване на дърво или метал

ВНИМАНИЕ: Дръжте инструмента здраво 
и работете с внимание, когато свредлото запо-
чне да прониква през обработвания детайл. 
В	момента	на	разпробиване	на	отвор	възниква	
огромна	сила,	упражнявана	върху	инструмента/
свредлото.

ВНИМАНИЕ: Блокирано свредло може 
да се извади лесно, като превключвателят на 
посоката на въртене се настрои за обратно 
въртене, за да се извади. Въпреки това инстру-
ментът може рязко да завърти обратно, ако не 
го държите здраво.

ВНИМАНИЕ: Малките обработвани 
детайли трябва винаги да се закрепват в мен-
геме или подобно задържащо устройство.

БЕЛЕЖКА: Никога не използвайте режим 
„ударно пробиване“, когато към инстру-
мента е монтиран патронникът за пробиване. 
Патронникът	за	пробиване	може	да	се	повреди. 
Наред	с	това,	патронникът	за	пробиване	ще	
изпадне,	когато	смените	посоката	на	въртене	на	
инструмента.

БЕЛЕЖКА: Прекомерно силен натиск върху 
инструмента няма да ускори пробиването. 
Всъщност	този	излишен	натиск	само	може	да	
доведе	до	повреда	на	върха	на	свредлото,	да	
намали	ефективността	на	инструмента	и	да	
съкрати	срока	за	експлоатация	на	инструмента.

Поставете	превключвателя	за	смяна	на	режима	на	
работа	в	позицията,	обозначена	със	символа	 .
Поставете	адаптера	на	патронника	към	безключо-
вия	патронник	за	пробиване,	към	който	може	да	се	
постави	винт	с	размер	1/2"-20	и	ги	монтирайте	към	
инструмента.	Когато	го	монтирате,	вижте	раздела	
„Монтаж	или	демонтаж	на	свредлото“.
►	Фиг.22:    1.	Безключов	патронник	за	пробиване	

2.	Адаптер	на	патронник
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Ръчна помпа за продухване
Допълнителна принадлежност
След	пробиване	на	отвора	използвайте	ръчна	помпа	
за	продухване,	за	да	почистите	праха	от	отвора.
►	Фиг.23

Използване на капачка за прах 
(комплект)

Допълнителна принадлежност
Поставете	капачката	за	прах	(комплект)	към	тавана,	
докато	работите	с	инструмента.
►	Фиг.24

БЕЛЕЖКА: Не използвайте капачката за прах 
(комплект), когато пробивате в метал или 
подобни материали. Те могат да повредят 
капачката за прах (комплект) поради нагрява-
нето, предизвикано от частиците от метал или 
подобни материали.

БЕЛЕЖКА: Не монтирайте и не махайте 
капачката за прах (комплект) при поставено в 
инструмента свредло. Това може да повреди 
капачката за прах (комплект) и да доведе до 
пропускане на прах.

ПОДДРЪЖКА
ВНИМАНИЕ: Преди да проверявате или 

извършвате поддръжка на инструмента, се 
уверете, че той е изключен и акумулаторната 
батерия е извадена.

БЕЛЕЖКА: Не използвайте бензин, нафта, 
разредител, спирт и др. подобни. Това може 
да причини обезцветяване, деформация или 
пукнатини.

За	да	се	поддържа	БЕЗОПАСНОСТТА	и	
НАДЕЖДНОСТТА	на	продукта,	ремонтите,	поддръж-
ката	или	регулирането	трябва	да	се	извършват	от	
упълномощен	сервиз	или	фабрични	сервизни	цен-
трове	на	Makita,	като	винаги	трябва	да	използвате	
резервни	части	от	Makita.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ 
АКСЕСОАРИ

ВНИМАНИЕ: Препоръчва се използването 
на тези аксесоари или накрайници с вашия 
инструмент Makita, описан в настоящото 
ръководство.	Използването	на	други	аксесоари	
или	накрайници	може	да	доведе	до	опасност	от	
телесни	повреди.	Използвайте	съответния	аксе-
соар	или	накрайник	само	по	предназначение.

Ако	имате	нужда	от	помощ	за	повече	подробности	
относно	тези	аксесоари,	се	обърнете	към	местния	
сервизен	център	на	Makita.
•	 Свредла	с	карбидна	вложка	на	върха	(накрай-

ници	с	карбидна	вложка	SDS-Plus)
•	 Накрайник	за	ядково	сондиране
•	 Диамантен	накрайник	за	ядково	сондиране
•	 Адаптер	на	патронник
•	 Безключов	патронник	за	пробиване
•	 Грес	за	накрайника
•	 Ограничител	за	дълбочина
•	 Ръчна	помпа	за	продухване
•	 Капачка	за	прах
•	 Капачка	за	прах	(комплект)
•	 Основа	на	ръкохватката	–	комплект
•	 Предпазни	очила
•	 Пластмасово	куфарче	за	пренасяне

ЗАБЕЛЕЖКА:	Някои	артикули	от	списъка	може	
да	са	включени	в	комплекта	на	инструмента,	като	
стандартни	аксесоари.	Те	може	да	са	различни	в	
различните	държави.
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