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SFZ303S 21V

Инструкции за батериската штрафилица
Пред употреба прочитајте го овај прирачник



ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

МОДЕЛ

Челик

Дрво

големина на чак
големина на

завртка

RPM

вртежен момент

NM

Време на полнење

Капацитет на батеријата

Волтажа на батеријата

SFZ303S 21V

10 mm

22 mm

1-10 mm

M7

18+1

30

2H

1,5AH

D.C 21V

0-350/0-1350

• Поради нашата континуирана програма 
за истражување и развој, спецификациите 
овде може да се променат без претходна 
најава. 
• Спецификациите и кертриџот за батерии 
може да се разликуваат од земја до земја. 
• Тежина, со касета со батерија, Општи 
предупредувања за безбедност на 
електричната алатка 

Предупредување 

Прочитајте ги сите предупредувања за 
безбедност и сите упатства. 
Непридржувањето кон предупредувањата 
и упатствата може да резултира со струен 
удар, пожар и / или сериозна повреда.

Зачувајте ги сите предупредувања и 
упатства за понатамошно упатување. 

Терминот „електричен алат“ во 
предупредувањата се однесува на 
електричната алатка (кабелски) со 
електрична мрежа или електрична алатка 
со батерии (безжична).

Безбедност на работната површина 

1. Чувајте ја работната површина чиста и 
добро ht. Несредените или темни области 
покажуваат несреќи. 
2. Не ракувајте со електричен алат во 
експлозивни атмосфери. како на пример во 
присуство на запаливи течности. гасови 
или прашина. Електричните алатки 
создаваат искри кои можат да ја запалат 
прашината или испарувањата. 
3. Држете ги децата и случајните минувачи 
подалеку додека ракувате со електричен 
алат. Одвлекувањето на вниманието може 
да предизвика губење на контролата. 

Електрична безбедност 

4. Приклучоците за електричен алат мора 
да одговараат на излезот. Никогаш не 
менувајте го приклучокот на кој било 
начин. Не користете приклучоци за адаптер 
со заземјувани (заземјувани) електрични 
алатки. Немодификуваните приклучоци и 
соодветните приклучоци ќе го намалат 
ризикот од електричен удар.
5. Избегнувајте контакт на телото со 
заземјени или заземјувани површини, како 
што се цевки, радијатори, полигони и 
ладилници. Постои зголемен ризик од 
струен удар доколку вашето тело е 
заземјувано или заземјувано. 
6. Не изложувајте ги електричните алати на 
дожд или влажни услови. Водата што 
влегува во електричен алат ќе го зголеми 
ризикот од електричен удар. 
7. Не го злоупотребувајте кабелот. Никогаш 
не користете го кабелот за носење, 
влечење или исклучување на електричниот 
алат. Чувајте го кабелот подалеку од 
топлина, масло, остри рабови или 
подвижни делови. Оштетените или 
заплетканите жици го зголемуваат ризикот 
од електричен удар. 
8. Кога ракувате со електрична алатка на 
отворено, користете продолжен кабел 
погоден за надворешна употреба. 
Употребата на кабел погоден за 
надворешна употреба го намалува ризикот 
од електричен удар. 
9. Ако ракување со електричен алат на 
влажна локација е неизбежен, користете 
напојување заштитено со прекинувач на 
струјното коло. Користењето f an го 
намалува ризикот од електричен удар.



Лична безбедност 

10. Останете внимателни. гледајте што 
правите и користете здрав разум кога 
работите со електрична алатка. Не 
користете електричен алат додека сте 
уморни или сте под дејство на лекови, 
алкохол или лекови. Момент на 
невнимание додека работите со 
електричните алати може да резултира со 
сериозни повреди на лицата. 
11. Користете опрема за лична заштита. 
Секогаш носете заштита за очи. Заштитна 
опрема како маска за прашина, заштитни 
чевли што не се лизгаат. тврда капа или 
заштита од слух користени за соодветни 
услови ќе ги намалат личните повреди. 
12. Спречете ненамерно започнување. 
Осигурете се дека прекинувачот е во 
оф-позиција пред да се поврзете со 
изворот на енергија и / или пакетот 
батерии, да ја земете или носите алатката. 
Носењето електрични алатки со прстот на 
прекинувачот или напојувањето на точките 
за напојување што ги вклучуваат 
вклучуваат несреќи. 
13. Отстранете го клучот или клучот за 
прилагодување пред да го вклучите 
електричниот алат. Клуч или клуч оставен 
прикачен на ротирачки дел од 
електричниот алат може да резултира со 
лична повреда.
14. Не претерувајте. Чувајте правилно 
стапало и рамнотежа постојано. Ова 
овозможува подобра контрола на 
електричниот алат во неочекувани 
ситуации. 
15. 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. 
16. Ако се обезбедени уреди за 
поврзување на објекти за вадење и 
собирање прашина, осигурете се дека тие 
се поврзани и правилно користени. 
Употребата на собирање прашина може да 
ги намали опасностите поврзани со 
прашина.

Употреба и грижа за електрична алатка
17. Не форсирајте го електричниот алат. 
Користете ја правилната електрична 
алатка за вашата апликација. Точната 
електрична алатка ќе ја заврши работата 
подобро и побезбедно со брзината според 
која е дизајнирана.
18. Не користете го електричниот алат ако 
прекинувачот не го вклучува и исклучува. 
Секоја електрична алатка што не може да 
се контролира со прекинувачот е опасна и 
мора да се поправи.
19. Исклучете го приклучокот од изворот на 
напојување и / или батеријата од 
електричниот алат пред да направите 
какви било прилагодувања. менување 
додатоци или складирање на електрични 
алатки. Ваквите превентивни безбедносни 
мерки го намалуваат ризикот од случајно 
вклучување на електричниот алат.
20. Чувајте ги лерните електрични алатки 
надвор од дофат на деца и не дозволувајте 
лица што не се запознаени со 
електричниот алат или овие упатства да 
работат со електричниот алат. 
Електричните алати се опасни во рацете 
на необучени корисници.
21. Одржувајте електрични алати. 
Проверете дали има неусогласеност или 
врзување на подвижни делови, кршење на 
делови и која било друга состојба што 
може да влијае на работата на 
електричниот алат. Ако е оштетен. 
поправете го електричниот алат пред 
употреба. Многу несреќи се предизвикани 
од лошо одржувани електрични алатки.
22. Чувајте ги алатките за сечење остри и 
чисти. Правилно одржуваните алатки за 
сечење со остри рабови на сечење се со 
помала веројатност да се врзат и полесно 
се контролираат.
23. Користете електричен алат, додатоци и 
делови за алати и сл. Во согласност со 
овие упатства. земајќи ги предвид условите 
за работа и работата што треба да се 
изврши. Употребата на електричниот алат 
за работи различни од оние наменети 
може да резултира во опасна ситуација. 

Употреба и нега на алатката за батерии

24. Полнете само со полначот наведен од 
производителот. Полнач што е погоден за 
еден тип на батерии може да создаде 
ризик од пожар кога се користи со друг 
пакет батерии.



25. Користете електрични алатки само со 
специфично назначени пакувања на 
батерии. Употребата на какви било други 
батерии може да создаде ризик од повреда 
и пожар.
26. Кога пакетот батерии не се користи, 
чувајте го подалеку од други метални 
предмети, како клипови за хартија. монети, 
клучеви, клинци, завртки или други мали 
метални предмети. што може да направи 
врска од еден на друг терминал. Краткиот 
приклучок на батеријата заедно може да 
предизвика изгореници или пожар.
27. Под навредливи услови, течноста може 
да се исфрли од батеријата: избегнувајте 
контакт. Ако случајно се појави контакт, 
исплакнете се со вода. Ако течните 
контактираат со очите, дополнително 
побарајте медицинска помош. Течноста 
исфрлена од батеријата може да 
предизвика иритација или изгореници.

Сервис

28. Дали вашиот електричен алат го 
сервисира квалификувано лице за 
поправка користејќи само идентични 
делови за замена. Ова ќе осигури дека се 
одржува безбедноста на електричниот 
алат.
29. Следете ги упатствата за 
подмачкување и менување додатоци. 30. 
Држете ги рачките суви, чисти и 
ослободени од масло и маснотии.

Предупредувања за безбедност на 
безжична вежба
1. Користете помошни рачки испорачани со 
алатката. Губење на контролата може да 
предизвика лична повреда. (ако е 
доставено)
2. Држете ги електричните алати со 
изолирани површини за зафаќање при 
изведување на операција каде што 
алатката за сечење може да контактира со 
скриени жици или со сопствен кабел. 
Контакт со жива жица ќе предизвика 
изложени метални делови од алатот во 
живо и ќе го шокира операторот.

3. Држете го електричниот алат со 
изолирани површини за зафаќање, при 
изведување на операција каде што 
прицврстувачот може да контактира со 
скриени жици или сопствен кабел. 
Прицврстувачите што контактираат со 
жица за напојување може да предизвикаат 
изложени метални делови од електричниот 
алат во живо и може да предизвикаат 
електричен удар на операторот.
4. Секогаш бидете сигурни дека имате 
цврста основа. Бидете сигурни дека никој 
не е подолу кога ја користите алатката на 
високи локации.
5. Држете го алатот цврсто.
6. Држете ги рацете подалеку од ротирачки 
делови.
7. Не оставајте ја алатката вклучена. 
Ракувајте со алатот само кога се држите 
рачно. 8. Не допирајте го дупчалката или 
работното парче веднаш по работата; тие 
можат да бидат екстремно жешки и може 
да ја изгорат вашата кожа.
9. Некои материјали содржат хемикалии 
кои можат да бидат токсични. Бидете 
претпазливи за да спречите вдишување на 
прашина и контакт со кожата. Следете ги 
податоците за безбедност на добавувачот 
на материјали.

ЗАЧУВАЈТЕ ГИ ОВИЕ УСТАВА.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:

НЕ дозволувајте удобноста или блискоста 
со производот (стекната од повеќекратна 
употреба) да го замени строгото 
почитување на безбедносните правила за 
предметниот производ. ГРЕШКА ИЛИ 
непочитување на безбедносните правила 
наведени во овој прирачник за упатства 
може да предизвика сериозни повреди на 
лицата.
важни безбедносни упатства за касети со 
батерии
1. Пред да користите касета со батерии. 
прочитајте ги сите упатства и ознаки на 
претпазливост на (1) полнач за батерии, (2) 
батерија и (3) производ што користи 
батерија.



2. Не расклопувајте го кертриџот за 
батерии. 
3. Ако времето за работа стана претерано 
пократко, веднаш престанете да работите. 
Тоа може да резултира со прашање на 
прегревање, можни клошари, па дури и 
експлозија. 
4. Ако електролит влезе во вашите очи, 
исплакнете ги со драга вода и веднаш 
побарајте лекарска помош. Може да 
резултира во губење на видот. 
5. Не скратете ја касетата со батерија: (1) 
Не допирајте ги приклучоците со кој било 
проводен материјал. (2) Избегнувајте 
чување на касетата со батерии во 
контејнер со други метални предмети, како 
што се клинци, монети, итн. (3) Не 
изложувајте го касетот со батерија на вода 
или дожд. Кратко време на батеријата 
може да предизвика голем проток на 
струја. прегревање. можни клошари, па 
дури и дефект. 
6. Не чувајте ги касетите со алати и 
батерии на места каде што температурата 
може да достигне или надмине 50 C (122 
F).
7. Не изгорете ја касетата со батерија дури 
и ако е сериозно оштетена или е целосно 
истрошена. Касетата со батерии може да 
експлодира во пожар.
8. Бидете внимателни да не испуштите и 
да не удрите во батеријата.
9. Не користете оштетена батерија.
 
ЗАЧУВАЈТЕ ГИ ОВИЕ УСТАВИ.

Совети за одржување на максимално 
траење на батеријата

1. Наполнете ја касетата со батерија пред 
да се испразни целосно. Секогаш запирајте 
ја работата на алатот и полнете ја касетата 
со батерија кога ќе забележите помалку 
напојување на алатот
2. Никогаш не пополнувајте целосно 
наполнет кертриџ батерија. Премногу 
полнење го скратува работниот век на 
батеријата.
3. Наполнете ја касетата со батерија со 
собна температура на 10 C - 40 C (50 F - 
104 F). Нека се полади касетата со топла 
батерија пред да ја полните.

ФУНКЦИОНАЛЕН ОПИС

ВНИМАНИЕ:

• Секогаш бидете сигурни дека алатот е 
исклучен и дека кертриџот на батеријата е 
изваден пред да ја наместите или 
проверите функцијата на алатката. 
Инсталирање или отстранување на 
касетата со батерии

• Секогаш исклучувајте ја алатката пред да 
ја инсталирате или извадите касетата со 
батерија.
• За да ја отстраните касетата со батерија, 
повлечете ја од алатката додека го лизгате 
копчето на предната страна на касетата.
• За да ја вметнете касетата со батерија, 
порамнете го јазикот на касетата со 
батеријата со жлебот во куќиштето и 
лизнете го на место. Секогаш ставајте го сè 
додека не се заклучи на место со мал клик.
• Не употребувајте сила кога ја ставате 
касетата со батерија. Ако касетата не се 
лизне лесно, не се става правилно. 

Дејство на прекинувач

ВНИМАНИЕ:

Пред да ја вметнете касетата со батерија 
во алатката, секогаш проверувајте дали 
активирачот на прекинувачот правилно се 
активира и се враќа во позиција 
„ИСКЛУЧЕН“ кога ќе се ослободи.

1. Копче

2. Касета за батерија



За да ја стартувате алатката, едноставно 
повлечете го активирањето на 
прекинувачот. Брзината на алатот се 
зголемува со зголемување на притисокот 
врз активирањето на прекинувачот. 
Ослободете го активирањето на 
прекинувачот за да запрете. 

Предната ламба

ВНИМАНИЕ:
  Секогаш проверувајте ја насоката на 
вртење пред работата. Користете го 
прекинувачот за рикверц само откако 
алатот ќе запре целосно. Менувањето на 
насоката на вртење пред запирањето на 
алатот може да ја оштети алатката. Кога не 
ракувате со алатката, секогаш ставајте ја 
рачката на прекинувачот за рикверц во 
неутрална положба.

Промена на брзината

ВНИМАНИЕ:
  Секогаш проверувајте ја насоката на 
вртење пред работата. Користете го 
прекинувачот за рикверц само откако 
алатот ќе запре целосно. Менувањето на 
насоката на вртење пред запирањето на 
алатот може да ја оштети алатката. Кога не 
ракувате со алатката, секогаш ставајте ја 
рачката на прекинувачот за рикверц во 
неутрална положба.

Промена на брзината

За промена на брзината, прво исклучете ја 
алатката и потоа лизнете ја рачката за 
промена на брзината на страната „H“ за 
голема брзина или „L“ за мала брзина. 
Бидете сигурни дека рачката за промена на 
брзината е поставена во правилна 
позиција пред работата. Користете ја 
вистинската брзина за вашата работа.

ВНИМАНИЕ: 

Секогаш поставувајте ја рачката за 
промена на брзината целосно во правилна 
позиција. Ако работите со алатката со 
рачката за промена на брзината поставена 
на половина пат од страната "1" и "2", 
алатот може да се оштети. Не користете ја 
рачката за промена на брзината додека 
работи алатката. Алатката може да биде 
оштетена.

ВНИМАНИЕ:

Не гледајте во светлината или гледајте го 
директно изворот на светлина. Повлечете 
го активирањето на прекинувачот за да ја 
запали ламбата. Светилката продолжува 
да свети додека се повлекува 
активирањето на прекинувачот.

ЗАБЕЛЕШКА:
Користете сува крпа за да ја избришете 
нечистотијата од леќата на ламбата. 
Бидете внимателни да не ја гребете леќата 
на ламбата, или може да го намали 
осветлувањето.
Дејство на прекинувач во рикверц

1. Рачка на прекинувачот за рикверц Оваа 
алатка има прекинувач за рикверц за 
промена на насоката на вртење. 
Притиснете ја рачката на прекинувачот за 
рикверц од страната А за вртење во насока 
на стрелките на часовникот или од 
страната Б за вртење спротивно од 
стрелките на часовникот. Кога рачката на 
прекинувачот за рикверц е во неутрална 
положба, активирањето на прекинувачот не 
може да се повлече.

1. Ламба 
1. Лост за промена 
на брзината
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