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При покупці дриля електричного: 
- Вимагайте перевірки його справності шляхом пробного включення, а також 

комплектності згідно комплекту поставки.
- Переконайтеся, що гарантійний талон оформлений належним чином, містить дату 

продажу,штамп магазину і підпис продавця.
Перед початком експлуатації пристрою уважно вивчіть даний паспорт і строго виконуйте вимо-

ги, що містяться в ньому, у процесі експлуатації дриля. Зберігайте даний паспорт протягом всього 
терміну служби Вашого інструменту.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Напруга мережі 230 В

Частота мережі 50 Гц

Споживана потужність 550 Вт

Число оборотів холостого ходу 0-2800 об/мин

Діаметр свердління 
дерево: 20 мм
сталь: 10 мм

цегла/бетон: 13

Ключовий патрон  1.5-13 мм

Різьба шпинделя 1/2” х 20 UNF

ПРИЗНАЧЕННЯ

Ударний дриль призначений для свердління металу, дерева, пластмас та інших подібних 
матеріалів; для свердління з ударом бетонних і подібних до них матеріалів; для закручування і 
викручування шурупів в дерев’яні і т.п. поверхні; для збирання і розбирання гвинтових з’єднань. 
У разі використання виробу не за призначенням вся відповідальність за можливі збитки лежить 
на користувачі.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Ударний дриль
2. Бічне (додаткове) руків’я
3. Обмежувач глибини свердління
4. Ключ патрона
5. Інструкція
6. Гарантійний талон

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ ПРИ РОБОТІ З ЕЛЕКТРОПРИЛАДАМИ

Робоче місце
Не залишайте інструмент під дощем.
Не використовуйте інструмент у вологих або мокрих місцях.
Забезпечте робоче місце достатньою освітленістю.
Тримайте робоче місце в чистоті і порядку.
Не користуйтеся інструментом, якщо поруч знаходяться легкозаймисті рідини і гази.
Не дозволяйте стороннім особам чіпати інструмент і з’єднувальний кабель, видаляйте їх від 

місця проведення робіт. Не підпускайте дітей до робочого місця.
Якщо передбачено підключення пристрою для вилучення і збору пилу, переконайтеся в 

тому, що воно приєднано і справно.

Електрична безпека
Переконайтеся, що інструмент підключений до джерела живлення з напругою відповідною 
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При покупке дрели электрической:
- требуйте проверки ее исправности путем пробного включения, а также комплектности 
согласно комплекту поставки.

- убедитесь, что гарантийный талон оформлен должным образом, содержит дату продажи, 
штамп магазина и подпись продавца.

Перед первым включением устройства внимательно изучите настоящий паспорт и строго 
выполняйте содержащиеся в нём требования в процессе эксплуатации дрели. Храните данный 
паспорт в течение всего срока службы Вашего инструмента.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Напряжение сети 230 В

Частота сети 50 Гц

Потребляемая мощность 550 Вт

Число оборотов холостого хода 0-2800 об/мин

Диаметр сверления 
дерево: 20 мм
сталь: 10 мм

кирпич/бетон: 13

Ключевой патрон  1.5-13 мм

Резьба шпинделя 1/2” х 20 UNF

НАЗНАЧЕНИЕ

Ударная дрель предназначена для сверления металла, дерева, пластмасс и других подоб-
ных материалов; для сверления с ударом бетонных и подобных им материалов; для за-

кручивания и выкручивания шурупов в деревянные и т.п. поверхности; для сборки и разборки 
винтовых соединений. В случае использования инструмента не по назначению вся ответствен-
ность за возможный ущерб лежит на пользователе.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Ударная дрель
2. Боковая (дополнительная) рукоятка
3. Ограничитель глубины сверления
4. Ключ патрона
5. Инструкция по єксплуатации
6. Гарантийній талон

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОМ

Рабочее место
Не оставляйте инструмент под дождём.
Не используйте инструмент во влажных или мокрых местах.
Обеспечьте рабочее место достаточной освещённостью.
Содержите рабочее место в чистоте и порядке.
Не пользуйтесь инструментом, если рядом находятся воспламеняющиеся жидкости и газы.
Не позволяйте посторонним лицам трогать инструмент и соединительный кабель, удаляйте 

их от места проведения работ. Не подпускайте детей к рабочему месту.
Если предусмотрено подсоединение устройства для извлечения и сбора пыли, убедитесь в 

том, что оно подсоединено и исправно.

Электрическая безопасность
Убедитесь, что инструмент подключён к источнику питания с напряжением соответствую-

щим характеристике инструмента.
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