
Символи
Запознайте се със символите по-долу. 
Правилното им интерпретиране е важно 
за безопаснта експлоатация на 
машината.

Символ  Значение

Символ  Значение

Прочетете внимателно всички 
инструкции

Преди ремонт или почистване 
отстранете батерията.

   
Винаги носете предпазни средства.

   
Посока на движение

Обратна посока на движение

Ляво/Дясно въртене

  
Завиване на винтове

  

Пробиване без удар

   
Пробиване с удар

Ниска скорост

  

Висока скорост

   

Включване

  
Изключване

Индикатор за заряда на батерията
   

Скорост 1                                0-350 rpm
   

Скорост 2                                0-1350 rpm
   

Ударен режим                         0-3000 rpm
   

max въртящ момент            30 Nm

Тухли                                      15 mm

Метал             10 mm
 

Дърво             10 mm

max диаметър свредло         19 mm

max диаметър винт             7 mm

Патронник             0,8-10 mm

Тегло              2,4 kg

Зависи от натоварването                   °С

Температура околна среда   0...+45°С

АКУМУЛАТОРНА   БОРМАШИНА
  

с  2  СКОРОСТИ,  УДАРЕН  РЕЖИМ,

БАТЕРИЯ   Li-Ion  18V / 3Ah

Температура на съхранение            -0...+50°С
Лимититано ползване при трмпература под 0°С

Препоръчана батерия      GBA18V..

Препоръчано зарядно      GAL18..CV

- Не отваряйте батерията. Пазете батерията от 
продължителна слънчева светлина и силно нагряване.
- В случай на повреда на батерията от неправилно 
ползване (късо съединение) е възможно отделяне на 
газове и възпламеняване. В такъв случай проветрете 
помещението, за да не се вдишат вредни вещества. 
Потърсете медицинска помощ в случай на нужда.
- Използвайте батерията само за да захранвате 
вашата бормашина.
- Батерията може да се повреди от удар в остър 
предмет или при екстремни натоварвания.
    

Допълнителни инструкции за безопасност
- Частици прах от някой повърхности може да 
съдържат олово, минерали или вещества 
предизвикващи алергия. Материали съдържащи 
азбест трябва да се обработват от специалисти. При 
работа със съмнителни материали вентилирайте 
помещението адекватно и носете защитна маска.
- Не допускайте натрупване на прах на работното 
място.
- Батерията се доставя частично заредена, затова я 
заредете преди да започнете работа. Бормашината 
има индикатор за заряда на батерията с 3 светодиода, 
зелен, жълт и червен. Ако свтят всичките е 100%.
- Прочетете инструкциите за зареждане на батерията.
- Сменяйте инструмента в патронника само при 
изключена бормашина. Заключете лоста за смяна на 
посоката на въртене в средно положение.
- Превключвайте скоростите само при спряна 
бормашина.
- Ако не можете да превключите плъзгача за 
скоростите завъртете леко патронника.
   

Зареждане
Заредете преди ползване:
1. Извадете батерията от бормашината (освобождава 
се с натискане на червения бутон в средта на 
предната част на батерията).
2. Свържете съединителя на зарядното към буксата на 
батерията. Свържете зарядното към контакт на 
електрическата мрежа 220V / 50Hz. Индикаторната 
лампа на зарядното свети в червено докато зарежда и 
в зелено, когато батерията е заредена. Зареждането 
става за окло 1 час.
3. Изключете зарядното от контакта.
4. Извадете съединителя на зарядното от буксата на 
батерията.



Правила за безопасна експлоатация
Внимание ! Моля, прочетете внимателно инструциите за правилно ползване и ги спазвайте 
по време на работа.
- Неправилното ползване може да доведе до повреда или нараняване. 
Запазете инструкциите за последващо ползване.

Работно пространство
1. Пазете работното място чисто.
2. Не ползвайте бормашината в близост до лесно възпламеними течности, газове или прах.
3. Съхранявайте на място недостъпно за малки деца.

Електрическа безопасност
1. Не видоизменяйте зарядното на батерията. Всяка несъобразена преработка носи 
опасност от късо съединение или токов удар.
2. По време на работа избягвайте контакт със заземени повърхности, като радиатори, 
тръби и др.
3. Пазете зарядното и бормашината от висока влажност, намокряне и дъжд. Съхранявайте 
в пластмасовата кутия.
4. Редовно проверявайте кабела на зарядното за повредена изолация. Ако изолацията е 
нарушена проводникът трябва да се смени.
5. Не оставяйте зарядното на открито, свързано към удължител без надзор.
6. Пазете от изтърване.

Зарядно
Зареждането на нова, неползвана  батерия 
за първи път може да отмеме до 2h 30min.   

Смяна на посоката и заключване
Лостът има 3 положения права посока, 
обратна посока и заключено положение.
1. Правата посока осигурява въртене по 
часовниквата стрелка на патронника.
2. Обратната посока осигурява въртене 
обратно на часовниковата стрелка на 
патронника и инструмента в него.
3. При заключено положение (лостът е 
поставен в средно положение) 
спусъкът не може да бъде 
натиснат.

Когато батерията е напълно заредена 
индикаторната лампа на зарядното ще свети 
в зелено.   

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ ДИРЕКТИВА ЗА ОТПАДЪЦИ ОТ 
ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ (WEEE)
Символът по-долу указва, че продуктът не трябва да се изхвърля заедно с домакинските 
отпадъци, съгласно Директивата и националното законодателство на всяка държава. 
Продуктът трябва да се предаде в предназначен за целта събирателен пункт или на 
упълномощена организация за събиране и рециклиране на отпадъци от електрическо и 
електронно оборудване (ЕЕО). Неправилната обработка на този тип отпадъци може да има 
отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве поради потенциално 
опасните вещества, които като цяло се свързват с ЕЕО.  Същевременно правилното 
изхвърляне на този тип продукти ще допринесе за ефективното използване на природните 
ресурси. За повече информация къде да предадете отпадното оборудване за рециклиране, 
се свържете с местната администрация, орган по сметосъбиране, одобрена схема за ОЕЕО 
или с местната служба за изхвърляне на битови отпадъци.

 

РЕЖИМИ                              СКОРОСТИ                     ЛОСТ  за  ПОСОКАТА
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