
ИНСТРУКЦИИ  ЗА  РАБОТА С ВИСОКООБОРОТНА  
                       БОРМАШИНА  VTHD04            No 809320 

 
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ: 
Захранване:     220VAC /50Hz 
Обороти:      600032000 rpm(оборота в минута) 
Консумирана мошност:    130W 
Максимален диаметър на накрайника: 32mm 
 
Внимание! 
Този уред работи с напрежение 220VAC /50Hz! 
Моля, спазвайте правилата за безопасна работа с електрически инструменти! 

 Не отвяряйте корпуса на бормашината. 
 Не правете опит да ремонтирате или променяте уреда. При необходимост 

потърсете помощ от квалифициран сервизен техник. 
 След привършване на работа, изключете от ел. мрежа. 
 Пазете от влага и прах.  
 Пазете захранващия кабел. Не трябва да има нараняване на изолацията му. 
 Преди да оставите бормашината, изчакайте напълно да приключи движението 

на въртящата се част. 
 Пазете от малки деца. 
 За да предпазите ръцете си при работа с абразивен накрайник, използвайте 

предпазни ръкавици. 
 Не поставяйте накрайници с диаметръ по-голям от 32mm в диаметър. 
 При включване патронника и накрайника да са свободни, докато бормашината 

достигне зададените обороти.  
 Съхранявайте уреда при температура не по-висока от 50С. 

 
Г А Р А Н Ц И О Н Н А     К А Р Т А 

1. Всички производствени дефекти се отстраняват безплатно до 24 месеца от датата на закупуване.  
2. Гаранцията на акумулаторния пакет е 6 месеца от датата на закупуване. 
3. Гаранцията губи валидност при неправилна експлоатация или съхранение, както и при опит  
    за ремонт или внасяне на изменения от страна на купувача.  
4. Повреда, причинена от износване в следствие на продължителна работа не се приема за дефект. 
5. Важи само ако е представена с документ за продажба на един от следните адреси: 
 

 София, ул. “Хан Аспарух" 1   тел.:  952-51-44 
 София, бул. “Прага" 22                                          тел.:  851-05-05  
 Пловдив, ул. “Самара" 20     тел.:  96-23-16 
 Варна, ул. “Поп Харитон" 10   тел.:  60-04-24 
 Русе, бул. “Съединение" 37    тел.:  83-60-75 
 Стара Загора, ул. “Ген. Столетов" 11  тел.:  62-45-52 
 Плевен, ул. “Д. Константинов” 23   тел.:  82-28-22 
 Бургас, ул. „Х. Ботев” 95                                         тел.:  84-22-00                                                                  

                В.Търново,ул.„Мармарлийска”35                         тел.:  67-03-62 


