
Ударна
Дупчалка

Корисничко упатство
Прочитајте го ова упатство пред да започнете со работа



1.ОПШТИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗБЕДНОСТ

 ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Прочитајте ги 
сите упатства. Доколку не се следат сите 
упатства наведени подолу, може да дојде до 
струен удар, пожар и / или сериозна повреда.

ЗАЧУВАЈТЕ ГО ОВА УПАТСТВО

1) Работна површина 

а) Работната површина одржувајте ја 
чиста и добро осветлена.
Несредените и темни области покажуваат 
несреќи.
б) Не ракувајте со електрични алати во 
експлозивна атмосфера, како на пример во 
присуство на запаливи течности, гасови или 
прашина.

Електричните алати создаваат искри кои 
можат да ја запалат прашината или 
испарувањата.

в) Чувајте ги случајните минувачи, децата и 
посетителите подалеку додека ракувате со 
електричен алат. Одвлекувањето на 
вниманието може да предизвика губење на 
контролата

2) Електрична безбедност а) Двојно 
изолирани алати се опремени со 
поларизиран приклучок (едното сечило е 
пошироко од другото.) Овој приклучок ќе 
се вклопи во поларизиран излез само на 
еден начин. Ако приклучокот не одговара 
целосно, приклучоците за алати мора да 
одговараат на штекерот, обратете го 
приклучокот. Ако сè уште не одговара, 
контактирајте квалификуван електричар 
за да инсталирате поларизиран излез. Не 
менувајте го приклучокот на кој било 
начин.

Двојната изолација ја елиминира потребата 
од три жичен заземјен кабел за напојување и 
заземјен систем за напојување

б) Избегнувајте контакт на телото со 
заземјувани површини како што се цевки, 
радијатори, полигони и ладилници. Постои 
зголемен ризик од струен удар доколку 
вашето тело е приземјено.

в) Не изложувајте ги електричните алати на 
дожд или влажни услови. Водата што влегува 
во електричен алат ќе го зголеми ризикот од 
електричен удар.

г) Не го злоупотребувајте кабелот. Никогаш не 
користете го кабелот за носење на алатките и 
извлечете го приклучокот од штекер. Чувајте 
го кабелот подалеку од топлина, масло, остри 
рабови или подвижни делови. Заменете ги 
оштетените жици веднаш. Оштетените жици 
го зголемуваат ризикот од струен удар.

д) Кога ракувате со електрична алатка на 
отворено, користете надворешен продолжен 
кабел со ознака "W-A" или "W". Овие жици се 
оценети за надворешна употреба и го 
намалуваат ризикот од електричен удар.

3) Лична безбедност а) Бидете будни, 
внимавајте што правите и користете здрав 
разум кога работите со електрична алатка. 
Не користете електричен алат додека сте 
уморни или под дејство на лекови, алкохол 
или лекови. Момент на невнимание додека 
работите со електричните алати може да 
резултира со сериозни лични повреди
б) Облечете се правилно. Не носете широка 
облека или накит. Држете ја косата, облеката 
и ракавиците подалеку од подвижните 
делови. Лабава облека. накит или долга коса 
може да се фатат во подвижни делови.
в) Избегнувајте случајно започнување. 
Осигурете се дека прекинувачот е исклучен 
пред да го вклучите. Носењето алатки со 
прстот на прекинувачот или приклучувањето 
алатки што имаат вклучено вклучуваат 
несреќи.

Oтстранете ги копчињата или прекинувачите 
за прилагодување
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пред да ја вклучите алатката. Клуч или клуч 
оставен прикачен на ротирачки дел од алатот 
може да резултира со лична повреда.

д) Не претерувајте. Чувајте правилно стапало 
и рамнотежа во секое време. Правилното 
стапало и рамнотежа овозможуваат подобра 
контрола на алатката за напојување во 
неочекувани ситуации.

ѓ) Користете опрема за безбедност. Секогаш 
носете заштита за очи. Маска за прашина. 
заштитни чевли што не се лизгаат, 
безбедносни чевли што не се лизгаат, тврда 
капа или заштита од слух мора да се користат 
за соодветни услови.

4) Употреба и грижа за алатки

а) Користете стеги или друг практичен начин 
за да обезбедите суво потпора на работното 
парче на стабилна платформа. Држењето на 
работата со рака или против вашето тело е 
нестабилно и може да доведе до губење на 
контролата.
б) Не форсирајте ја алатката. Користете ја 
правилната алатка за вашата апликација. 
Точната алатка ќе ја заврши работата 
подобро и побезбедно со брзината според 
која е дизајнирана

в) Не користете ја алатката ако прекинувачот 
не ја вклучува и исклучува. Секоја алатка што 
не може да се контролира со прекинувачот е 
опасна и мора да се поправи.

г) Исклучете го приклучокот од изворот на 
напојување пред да направите какви било 
прилагодувања, менување додатоци или 
складирање на електрични алатки. Ваквите 
превентивни безбедносни мерки го 
намалуваат ризикот од случајно стартување 
на алатот.

д) Чувајте ги лерните алатки надвор од дофат 
на деца и други необучени лица. Алатките се 
опасни во рацете на необучени корисници.

ѓ) Одржувајте ги алатките внимателно. 
Алатките за сечење продолжете да бидат 
остри и чисти. Правилно одржувани алатки, 
со остри рабови на сечење, помалку 
веројатно се врзуваат и полесно се 
контролираат.

е) Проверете дали има неусогласеност или 
врзување на подвижни делови, кршење на 
делови и која било друга состојба што може 
да влијае на работата на алатот. Ако е 
оштетена, алатот нека го сервисира пред 
употреба. Многу несреќи се предизвикани од 
лошо одржувани алатки.

Користете само додатоци што ги препорачува 
производителот за вашиот модел. Додатоци 
кои можат да бидат соодветни за една 
алатка. може да станат опасни кога се 
користат на друга алатка.

5) Сервис

а) Сервисот за алати мора да го врши само 
квалификуван персонал за поправка. Услуга 
или одржување извршено од 
неквалификуван.

ж) Кога сервисирате алатка, користете само 
идентични делови за замена. Следете ги 
упатствата во делот Одржување на овој 
прирачник. Употреба на неовластени делови 
или непочитување на упатствата за 
одржување може да создаде ризик од струен 
удар или повреда.

2.СПЕЦИФИЧНИ ПРАВИЛА ЗА 
БЕЗБЕДНОСТ

1) Држете го алатот со изолирани зафатени 
површини при изведување на операција каде 
што алатите за сечење може да контактираат 
скриени жици или сопствен кабел. Контактот 
со "жива" жица ќе предизвика изложени 
метални делови од алатката "во живо" и ќе го 
шокира операторот.

2) Носете заштита на слухот кога работите 
подолго време.
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Повисоките нивоа на бучава за подолг 
временски период може да влијаат на вашиот 
слух.

3) Внимание со тврдо навртување (возење на 
завртки или со метричка или со империјална 
нишка во челик). Главата на завртката може 
да откине или да се појават големи вртежни 
вртежи при враќањето.

4) Секогаш отклучувајте го прекинувачот за 
активирање ако машината е исклучена од 
струја или во случај на прекин на струјата. Не 
е потребно за вежби со електроника VTC 
(заштита од рестартирање).

5) Секогаш користете ја страничната рачка за 
максимална контрола над реакцијата на 
вртежниот момент или возвратете се.

6) Извлечете го приклучокот од приклучокот 
на приклучокот пред да се извршат какви 
било прилагодувања или сервисирање.

7) Внимавајте да избегнувате снабдувачи на 
бензин, електрична енергија и вода!

8) Не фаќајте ја ротирачката алатка.

9) Отстранете ги чиповите и сличните 
материи само со машината во мирување.

3. ФУНКЦИОНАЛЕН ОПИС

Машината е погодна за дупчење без 
влијание во метал, дрво, пластика и 
слични материјали и за ударно дупчење 
во бетон, камен и други такви материјали. 
Покрај тоа, машината е погодна за 
прислушување и возење со завртки. 
Корисникот носи единствена одговорност 
за каква било штета предизвикана од 
несоодветна употреба.

Општо прифатените прописи за спречување 
несреќи и приложените безбедносни 
информации мора да се почитуваат.
Главните карактеристики се наведени 
подолу:

1 чак *
2 станица за длабочина Брава со 3 оски *
4 Лизгачки прекинувач за дупчење / дупчење  
    со удар
5 тркало за избор на брзина "
6 копче за заклучување '
7 Селектор за насока на вртење
8 Активирање
9 странична рачка *

4. СКЛОПУВАЊЕ

Пред склопување и прилагодување, секогаш 
исклучете ја алатката од струја.

ВЕНЕСУВАЕ НА БИТ 
Оваа вежба има клучен чак (3) што значи 
дека е потребен клуч за затворање (1) за да 
се зацврсти малку во вежбата. За мали 
битови (2) отворени вилици доволно за да го 
вметнете битот во флејтите. За големи 
битови вметнете го битот како
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до каде ќе оди. Ова ќе го позиционира битот 
правилно, давајќи максимален контакт 
помеѓу вилиците на чакот и стеблото на 
битот. За да го затегнете чакот, вметнете го 
клучот (1) во секоја од трите клучни дупки по 
ред и цврсто затегнете во насока на 
стрелките на часовникот. Чакот може да се 
ослободи само со користење на една дупка.

5. РАБОТА
Почеток на работата Пред да го вклучите, 
проверете дали номиналниот напон во 
мрежата и фреквенцијата на напојувањето, 
како што е наведено на табличката со името, 
се совпаѓаат со вашето напојување.

Да се осигура дека дупчалката е безбедно 
опремено: По првичното дупчење (во насока 
на стрелките на часовникот), користете 
шрафцигер за цврсто затегнете ја 
безбедносната завртка во внатрешниот дел 
на дупчалката (доколку е применливо / 
специфичен за моделот). Внимание левак 
навој! (види Дел 8.13).

Инсталација на странична рачка Од 
безбедносни причини, секогаш користете ја 
страничната рачка што е доставена. 
Отворете го прстенот за стегање со вртење 
на страничната рачка (11) спротивно од 
стрелките на часовникот. Ставете ја 
страничната рачка на јаката на машината. 
Вметнете го запирањето на длабочината (4). 

Затегнете ја страничната рачка во потребниот 
агол во зависност од задачата.

Користете поставка за запирање на 
длабочина Олабавете ја страничната рачка 
(11). Поставете стоп за длабочина (4) на 
саканата длабочина на дупчење и повторно 
затегнете ја страничната рачка.

Вклучување / исклучување За да ја 
стартувате машината. притиснете го 
чкрапалото (10).

Брзината може да се смени на активирањето.
Поради електронскиот мек старт, машината 
забрзува континуирано до претходно 
избраната брзина.

За континуирана работа активирањето може 
да се заклучи со копчето за заклучување (8). 
Да се запре машината. повторно притиснете 
на активирањето.

Ако е вклучена континуирано, машината 
продолжува да работи ако ви е одеднаш од 
рацете. Затоа, секогаш држете ја машината 
со двете раце на рачките, застанете сигурна и 
концентрирајте се на вашата работа.

Пред-избор на брзина Пред-одберете ја макс. 
брзина со тркалото за избор (9). Погледнете 
ја страницата 4 за препорачани брзини на 
дупчење.

Промена помеѓу дупчење со вртење / 
Дупчење со удар Изберете го посакуваниот 
режим на работа со поместување на 
прекинувачот за слајд (6) како што е 
потребно.
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Користете голема брзина за ударно дупчење. 
Поставете го контролното копче (5) на II.
Дупчењето со удар и пресврт може да се 
изврши само со насока на вртење во насока 
на стрелките на часовникот.
Избор на насока на ротација

Не активирајте го прекинувачот за избор на 
ротација (12) освен ако моторот не е целосно 
запрен.

Чипката за вежба мора цврсто да се навртува 
на вретеното, а сигурносниот завртка во 
внатрешноста на дупчалката (доколку е 
применливо / специфичен за моделот) мора 
да биде цврсто затегнат со шрафцигер. 
(Внимание, конец со лева рака!) Ако се 
ротира спротивно од стрелките на часовникот 
(на пр. При навртување), во спротивно може 
да стане лабав

Промена на алатката со Топ без клуч (3)

Вметнете алатка. Цврсто зафатете го 
потпорниот прстен (а) и, со другата рака, 
свртете го ракавот (б) кон стоп. За да го 
отворите прицврстувачкиот прстен (а) цврсто 
зафатете го бургот за вежба и свртете го 
ракавот (б) во спротивна насока.
Промена на алатката со Плус клуч без клуч 
(2)

Вметнете алатка. Цврсто зафатете го 
потпорниот прстен (а) и, со другата рака, 
свртете го ракавот (б) кон ГРИП, ЗУ “, сè 
додека не се надмине механичката 
отпорност што може да се почувствува.

Внимание! Чакот сè уште не е затегнат! 
Продолжете да вртите (звук на кликање „се 
врти додека вртите), сè додека повеќе не е 
возможно свртување - само што алатката е 
безбедно затегната.

Кога користите меки трошки, можеби ќе биде 
потребно повторно да го затегнете чакот по 
краток период на работа.

Отворање на дупчалката за дупчење: Цврсто 
зафатете го прстенот за задржување (а) и. со 
другата рачка. свртете го ракавот (б) кон AUF. 
RELEASE ...
Белешка: Звукот на карапец што може да се 
слушне по отворањето на чапчето за 
дупчење, е функционален и се исклучува со 
обратна ротација на ракавот.
Ако алатот е монтиран многу тесно: 
Исклучете го од струја. Држете го чапчето за 
вежба со отворен клуч на отворот на 
вилицата и вртејќи го ракавот (б) цврсто кон 
"AUF. RELEASE ...".
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промена на алатката со менувач на чак (1)

извадете ја завртката за заклучување. 
Внимание: конец со лева рака!

Држете го вретеното на машината со 
клучеви со отворен крај. Со гумен чекан 
лесно потчукнете на заглавениот клуч за 
да го изгубите чакот.

извадете ја завртката за заклучување. 
Внимание: конец со лева рака

Држете го вретеното на машината со клуч 
за отворен крај. Лабав чак со лесно 
потчукнување на вметнатиот клуч со 
гумен чекан, а потоа отстранете го 
целосно.
Совети и трикови При дупчење длабоки 
дупки, повремено повлечете ја дупчалката 
од дупката за да ја исчистите камената 
прашина или чипови.

НАСОЧЕН ЧАК

Монтирање на алатот: Вметнете ја алатката и 
рамномерно затегнете со клучот за 
затворање во сите три 3 отвори.

Отстранување на алатот: Отворете го 
запчестиот чак со клучот за чак и извадете ја 
алатката.

Функцијата на пулсот прилагодете се преку 
тркалото за палец (7).
Функцијата на пулсот постојано е вклучена 
Пулсна функција Исклучена (за дупчење).

Ограничувач на вртежниот момент По 
постигнувањето на избраниот вртежен 
момент моторот доаѓа до застој. Прилагодете 
преку палецот (7). (позиции А-Г). 1 По 
постигнување на мал вртежен момент 
моторот доаѓа до застој. 6 По постигнување 
на голем вртежен момент моторот доаѓа до 
застој.
Отстранување на чап за вежба Чак без 
клуч Врв (3)

Извадете го чакот со два клучеви со отворен 
крај.
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Дупчете плочки и други кршливи материјали 
без влијание. За да извршите illingвездено 
дупчење без центрирање, активирајте го 
режимот на импулс.

За возење со завртка, возењето може да се 
отстрани чапчето за вежба. Вметнете малку 
шрафцигер директно во шестоаголниот 
штекер на вретеното.

Закачете ја грмушката за задржување на 
бит-шрафцигер за да го држите 
малку-шрафцигер. За прислушување, 
нанесете малку масло за сечење на чешмата. 
Изберете мала брзина. Поставете за вртење 
во насока на стрелките на часовникот и дупка 
на допрете, запрете ја машината и префрлете 
се на ротација спротивно од стрелките на 
часовникот за да ја отстраните чешмата.

6. ОДРЖУВАЊЕ

Чистење на чак без клуч: По подолга 
употреба држете го чакот вертикално, со 
отворот надолу, и целосно отворете го и 
затворете го неколку пати. Собраната 
прашина паѓа од отворот. Се препорачува 
примена на спреј за чистење на вилиците и 
отворите на вилицата во редовни интервали.
ВНИМАНИЕ! Секогаш бидете сигурни дека 
алатот е исклучен и исклучен од струја пред 
да се обидете да извршите преглед или 
одржување.

1. Преглед на завртките за монтирање - 
редовно проверувајте ја завртката за 
монтирање и проверете дали се правилно 
затегнати.

2. Редовно чистете ги отворите за воздух на 
алатот со компримиран сув воздух. Не 
обидувајте се да чистите со вметнување на 
зашилени предмети низ отворите.

ВНИМАНИЕ! Одредени средства за чистење 
и растворувачи ги оштетуваат пластичните 
делови. Некои од нив се: бензин. јаглерод 
тетрахлорид. хлорирани растворувачи за 
чистење. амонијак и детергенти за 
домаќинство кои содржат амонијак. 1. 
Четките треба да се проверуваат периодично 
и навреме да се заменат истрошените четки.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Вредностите на 
мерењето утврдени според UL-745. • 1
Импулси и модели на контакт: 
Високоенергетски високофреквентни пречки 
можат да предизвикаат отстапувања во 
работната брзина до 20%. Брзината се враќа 
во нормала веднаш штом пречките исчезнат.
Наведените технички спецификации се 
предмет на толеранција (во согласност со 
релевантните валидни стандарди).

7. ДОДАТОЦИ
Странична рачка од 1
Водич за длабочина од 1
1 упатство за употреба
1 пар јаглеродна четка
1 клуч за чак
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ЛИСТА НА РЕЗЕВРНИ ДЕЛОВИ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Плочка со име
лево домување
вежба chudc
мијалник
завртка
владетел на рачката
излезна вратило
Влијание на пролетта
лого 8001
предвремена пролет 12
челична топка 3
спирална опрема
предвремена простирка 10
0810 лежиште за игла
челична топка 5
копчето лево
Влијаена кутија за лежишта

СТАВКА ИМЕ

Амортизер за удари
притискање на копчето
право носење 608
лежиште на ротор 626
статор
јаглеродна четка
држач за четки
капаче за четки
кондензатор на прекинувач
завртка ST4'16
кабелска табла за преса
кабелски ракав
кабелска жица
право куќиште
Плочка со име
завртка ST4'16

ИМЕСТАВКАQTY

1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.

QTY
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Белешки




