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б) Избегавајте контакт тела са уземљеним 
површинама као што су цеви, радијатори, 
полигони и хладњаци. Постоји повећан 
ризик од струјног удара ако је ваше тело 
уземљено.

ц) Не излажите електричне алате киши или 
влажним условима. Улазак воде у 
електрични алат повећава ризик од струјног 
удара.

д) Не злоупотребљавајте кабл. Никада не 
користите кабл за ношење алата и извуците 
утикач из утичнице. Држите кабл даље од 
топлоте, уља, оштрих ивица или покретних 
делова. Одмах замените оштећене жице. 
Оштећено ожичење повећава ризик од 
струјног удара.

е) Када користите електрични алат на 
отвореном, користите екстерни продужни 
кабл са ознаком „ВА“ или „В“. Ови каблови су 
оцењени за употребу на отвореном и 
смањују ризик од струјног удара.

3) Лична безбедност а) Будите опрезни,
пазите шта радите и користите здрав разум
када радите са електричним алатом. Не
користите електричне алате док сте уморни
или под утицајем дрога, алкохола или лекова.
Тренутак непажње док
рад са електричним алатима може
довести до озбиљних повреда б) Правилно се
облачити. Не носите широку одећу или
накит. Држите косу, одећу и рукавице даље
од покретних делова. Широка одећа. накит
или дуга коса могу да се закаче за покретне
делове.
ц) Избегавајте случајно почетак.
Уверите се да је прекидач искључен пре него
што га укључите. Ношење алата са прстом на
прекидачу или укључивање алата на којима
су укључени укључује незгоде.

1. ОПШТА ПРАВИЛА БЕЗБЕДНОСТИ

УПОЗОРЕЊЕ!Прочитај их сва 
упутства. Непоштовање свих доле наведених 
упутстава може довести до струјног удара, 
пожара и/или озбиљних повреда.

САЧУВАЈТЕ ОВА УПУТСТВА

1) Радна површина 

а) Радну површину одржавајте чистом и 
добро осветљеном.
Неуредне и тамне површине указују на 
незгоде.
б) Не користите електрични алат у 
експлозивној атмосфери, као што је 
присуство запаљивих течности, гасова или 
прашине.

Електрични алати стварају варнице које могу 
запалити прашину или испарења.

ц) Држите подаље пролазнике, децу и 
посетиоце док користите електрични алат. 
Ометање може изазвати губитак контроле

2)Електрична сигурност а) Двострука 
изоловани алати су опремљени 
поларизованим утикачем (једно сечиво је 
шире од другог.) Овај утикач ће се 
уклопити у поларизовану утичницу само 
на један начин. Ако утикач не одговара у 
потпуности, утикачи алата морају да 
одговарају утичници, окрените утикач. 
Ако и даље не одговара, контактирајте 
квалификованог електричара да угради 
поларизовану утичницу. Не модификујте 
утикач ни на који начин.

Двострука изолација елиминише потребу за 
трожилним уземљеним каблом за напајање и 
уземљеним системом напајања

Уклоните дугмад за подешавање или 
прекидаче
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пре укључивања алата. Кључ или кључ који 
су остали причвршћени на ротирајући део 
алата могу довести до повреда.

ф) Пажљиво одржавајте алате. Држите алате 
за сечење оштрим и чистим. Правилно 
одржавани алати, са оштрим ивицама за 
сечење, мање се везују и лакши су

д) Не претерујте. У сваком тренутку 
одржавајте правилан положај и равнотежу. 
Правилно ослонац и равнотежа омогућавају 
бољу контролу над електричним алатом у 
неочекиваним ситуацијама.

они контролишу.

г) Проверите да ли су покретни делови 
неусклађени или везани, ломљени делови и 
било које друго стање које може утицати на 
рад алата. Ако је оштећен, однесите алат на 
сервис

ф) Користите сигурносну опрему. Увек носите 
заштиту за очи. Маска за прашину. заштитне 
ципеле против клизања, заштитне ципеле 
против клизања, кациге или заштита за слух 
морају се користити у одговарајућим 
условима.

користити. Многе несреће су узроковане
лоше одржавани алати.

Користите само додатну опрему коју 
препоручује произвођач за ваш модел. 
Прибор који може бити прикладан за један 
алат. може постати опасно када се користи на 
другом алату.

4) Употреба и одржавање алата

а) Користите стезаљке или друга практична 
средства да обезбедите суву потпору радном 
предмету на стабилној платформи. Држање 
посла руком или уз тело је нестабилно и 
може довести до губитка контроле.

5) Услуга

а) Сервис алата сме да обавља само 
квалификовано особље за поправку. Сервис 
или одржавање које врши
неквалификовани.

б) Не форсирајте алат. Користите 
одговарајући алат за своју апликацију. 
Одговарајући алат ће обавити посао боље и 
сигурније при брзини за коју је дизајниран

х) Приликом сервисирања алата користите 
само идентичне резервне делове. Пратите 
упутства у одељку Одржавање овог упутства. 
Коришћење неодобрених делова или 
непоштовање упутстава за одржавање може 
да створи ризик од струјног удара или 
повреде.

ц) Немојте користити алат ако га прекидач не 
укључује и не искључује. Сваки алат који се 
не може контролисати прекидачем је опасан 
и мора се поправити. 2. ПОСЕБНА БЕЗБЕДНОСНА

ПРАВИЛАд) Искључите из извора напајања пре него 
што извршите било каква подешавања, 
промените прибор или одложите електрични 
алат. Такве превентивне мере безбедности 
смањују ризик од случајног покретања алата.

1) Држите алат са захваћеним површинама
изолованим када изводите радњу где алати
за сечење могу да дођу у контакт са
скривеним жицама или сопственим каблом.
Контакт са жицом под "напоном" ће
узроковати да изложени метални делови
алата "наживе" и шокирају оператера.е) Држите алат ван домашаја деце и других 

необучених особа. Алати су опасни у рукама 
необучених корисника.

2) Носите заштиту за слух када радите дуже
време.
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Виши нивои буке током дужег временског 
периода могу утицати на ваш слух.

Општеприхваћени прописи о спречавању 
незгода и приложени безбедносни прописи
информације се морају поштовати. 
Главне карактеристике су у 
наставку:

наведен
3) Опрез са чврстим завртањем (завртање
шрафова са метричким или империјалним
навојем у челик). Глава завртња се може
сломити или може доћи до великог обртног
момента током враћања.

1 цхуцк *

2 дубинска станица 3-осно закључавање * 4 
Клизни прекидач за бушење / бушење

ударцем
5 брзо бирање " 6 дугме за 
закључавање "
7 Селектор за смер ротације 8 
Активација
9 бочна ручка *

4) Увек откључајте прекидач за активирање
ако је машина искључена или у случају
нестанка струје. Није потребно за вежбе са
ВТЦ (рестарт протецтион) електроником.

5) Увек користите бочну ручицу за
максималну контролу над одзивом обртног
момента или повлачењем.

6) Искључите утикач из утикача пре него што
се изврши било каква подешавања или
сервисирање.

7) Пазите да избегавате снабдеваче гасом,
струјом и водом!

8) Не хватајте ротирајући алат.

9) Уклоните струготине и сличне материје
само када машина мирује.

4. МОНТАЖА

Пре састављања и подешавања, увек 
искључите алат.

НЕСТАНАК У ТАТУ
Ова бушилица има стезну главу (3) што значи 
да је потребан кључ за затварање (1) да се 
мало затегне у бушилицу. За мале наставке 
(2) отворите чељусти довољно да убаците бит
у жлебове. За велике битове убаците бит као

3. ФУНКЦИОНАЛНИ ОПИС

Машина је погодна за неударно бушење 
метала, дрвета, пластике и сличних 
материјала и за ударно бушење у бетону, 
камену и другим сличним материјалима. 
Поред тога, машина је погодна за 
урезивање и завртње. Корисник сноси 
искључиву одговорност за било какву 
штету насталу неправилним 
коришћењем.
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докле ће ићи. Ово ће правилно 
позиционирати бит, дајући максималан 
контакт између чељусти стезне главе и 
дршке бита. Да бисте стегнули стезну главу, 
уметните кључ (1) у сваку од три рупе за кључ 
наизменично и чврсто затегните у смеру 
казаљке на сату. Стезна глава се може 
ослободити само помоћу једне рупе.

Затегните бочну ручку до потребног угла у 
зависности од задатка.

Користите подешавање за заустављање на
дубина Отпустите бочну ручку (11). Поставите 
граничник дубине (4) на жељену дубину 
бушења и поново затегните бочну ручку.

Укључивање/искључивање За покретање 
машине. притисните окидач (10).

Брзина се може променити на окидачу. Због 
електронског меког старта, машина 
непрекидно убрзава до унапред изабране 
брзине.

За континуирани рад, активирање се може 
закључати помоћу дугмета за закључавање 
(8). За заустављање машине. поново 
притисните окидач.

5. РАД
Почетак Пре него што га укључите,
проверите да ли номинални напон мреже и
фреквенција напајања, као што је назначено
на натписној плочици, одговарају вашем
извору напајања.

Ако је непрекидно укључена, машина 
наставља да ради ако је изненада ван ваших 
руку. Стога, увек држите машину обема 
рукама на ручкама, стојите сигурно и 
концентришите се на свој посао.

Да бисте били сигурни да је бушилица 
безбедно постављена: Након почетног 
бушења (у смеру казаљке на сату), користите 
одвијач да чврсто затегните сигурносни 
завртањ у унутрашњости бушилице (ако је 
применљиво / специфичан за модел). Пажња 
леворуки конац! (видети одељак 8.13).

Предизбор брзине Унапред изаберите макс.
брзина помоћу точкића за бирање (9). 
Погледајте страну 4 за препоручене брзине 
бушења.

Промена између ротационог бушења и 
ударног бушења Изаберите жељени режим 
рада померањем клизног прекидача (6) као

Инсталација
из безбедносних разлога, увек користите 
приложену бочну ручку. Отворите стезни 
прстен окретањем бочне ручке (11) у смеру 
супротном од казаљке на сату. Поставите 
бочну ручку на крагну машине. Уметните 
граничник дубине (4).

на бочно ручка Од

неопходно.

ротационо бушење

ударно бушење
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Користите велику брзину за бушење са 
чекићем. Поставите контролно дугме (5) на 
ИИ. Ударно и спирално бушење се може 
изводити само у смеру ротације у смеру 
казаљке на сату.
Избор правца ротације

Не активирајте прекидач за бирање ротације 
(12) осим ако мотор није потпуно заустављен.

Бушилица мора бити чврсто зашрафљена на 
вретено, а сигурносни завртањ унутар 
бушилице (ако је примењив/специфичан за 
модел) мора бити чврсто затегнут 
шрафцигером. (Пажња, леворуки навој!) Ако 
се окреће у смеру супротном од казаљке на 
сату (нпр. при завртању), у супротном може 
да се олабави

Алат за уметање. Чврсто ухватите потпорни 
прстен (а) и, другом руком, окрените рукав 
(б) према ГРИП, ЗУ", све
док не све савладати механичка
отпор који се може осетити.

Пажња! Стезна глава још није затегнута! 
Наставите са окретањем (звук клика „окреће 
се док се окрећете“), све док више не буде 
могуће окретање – само да је алат безбедно 
причвршћен.Топ мењач алата без кључа (3)

Када користите меку мрвицу, можда ће бити 
потребно поново затегнути стезну главу након 
кратког периода рада.

Отварање машине за бушење: Чврсто 
ухватите причврсни прстен (а) и. са другом 
дршком. окрените рукав (б) према АУФ. 
ИЗДАЊЕ...
Напомена: Звук кликтања који се може чути 
након отварања стезне главе за бушилицу је 
функционалан и искључује се обрнутом 
ротацијом чауре.
Ако је алат превише чврсто постављен: 
Искључите га. Држите стезну главу за 
бушилицу отвореним кључем на отвору 
чељусти и окрећући чахуру (б) чврсто према 
"АУФ. ОПУШТАЊЕ ...".

Алат за уметање. Чврсто ухватите потпорни 
прстен (а) и, другом руком, окрените чахуру 
(б) ка граничнику. Да бисте отворили 
причврсни прстен (а), чврсто ухватите 
бургију и окрените чахуру (б) у супротном 
смеру.
Плус мењач алата без кључа (2)
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замена алата са мењачем стезне главе (1)

уклоните завртањ за закључавање. 
Пажња: лева нит!

Инсталирање алата: Уметните алат и 
равномерно га затегните кључем за 
закључавање у све три 3 рупе.

Уклањање алата: Отворите стезну главу 
зупчаника помоћу кључа за стезну главу и 
уклоните алат.

Држите вретено на машини са отвореним 
кључевима. Гуменим чекићем лагано 
додирните заглављени кључ да бисте 
избацили стезну главу.Подесите пулсну функцију преко точкића (7).

Пулсна функција је увек укључена Пулсна 
функција искључена (за бушење).

ДИРЕЦТИОНАЛ ЦХУЦК

Ограничивач обртног момента Након 
достизања изабраног обртног момента, 
мотор се зауставља. Подесите преко палца 
(7). (позиције А-Г). 1 Након достизања малог 
обртног момента, мотор се зауставља. 6 
Након достизања високог обртног момента, 
мотор се зауставља.

Стезна глава за уклањање без кључа (3)

уклоните завртањ за закључавање. 
Пажња: лева нит

Држите вретено машине отвореним 
кључем. Отпустите стезну главу лаганим 
ударцем гуменим чекићем по кључу, а 
затим га потпуно уклоните.

Савети и трикови Приликом бушења 
дубоких рупа, повремено извуците 
бургију из рупе да бисте очистили камену 
прашину или струготине.

Уклоните стезну главу са два отворена кључа.
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Избушите плочице и друге ломљиве 
материјале без удара. Да бисте извршили 
бушење у облику звезде без центрирања, 
активирајте импулсни режим.

ПАЖЊА! Одређена средства за чишћење и 
растварачи оштећују пластичне делове. Неки 
од њих су: бензин. угљен тетрахлорид. 
хлорисани растварачи за чишћење. амонијак 
и детерџенти за домаћинство који садрже 
амонијак. 1. Четке треба периодично 
проверавати и на време заменити 
истрошене четке. УПОЗОРЕЊЕ! Мерне 
вредности су одређене према УЛ-745. • 1 
Импулси и контактни обрасци: 
Високоенергетски високофреквентни 
поремећаји могу изазвати одступања у 
радној брзини до 20%. Брзина се враћа у 
нормалу чим препреке нестану.

За погон шрафова, погон може имати 
уклоњену стезну главу. Уметните мали 
одвијач директно у шестоугаони прикључак 
на вретену.

Причврстите потпорну чауру за шрафцигер 
да држите наставак.

прислушкивање,
нанесите мало уља за сечење на славину. 
Изаберите малу брзину. Подесите за ротацију 
у смеру казаљке на сату и отвор за славину, 
зауставите машину и пређите на ротацију у 
смеру супротном од казаљке на сату да бисте 
уклонили славину.

За

Наведене техничке спецификације су
подлежу толеранцији (у складу са 
релевантним важећим стандардима).

7. ПРИБОР
1 бочна ручка 1 водич за
дубину 1 упутство за
употребу 1 пар угљених
четкица 1 кључ за стезну
главу

6. ОДРЖАВАЊЕ

Чишћење стезне главе без кључа: Након 
дуже употребе држите стезну главу 
вертикално, са отвором надоле, и неколико 
пута је потпуно отворите и затворите. 
Сакупљена прашина пада са отвора. 
Препоручује се употреба спреја за чишћење 
чељусти и отвора вилице у редовним 
интервалима. ПАЖЊА! Увек се уверите да је 
алат искључен и искључен пре покушаја било 
какве провере или одржавања.

1. Прегледајте монтажне завртње - редовно
проверавајте монтажне завртње и уверите се
да су правилно затегнути.

2. Редовно чистите отворе за ваздух на алату
компримованим сувим ваздухом. Не
покушавајте да чистите убацивањем
шиљатих предмета кроз отворе.
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ЛИСТА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА

ИТЕМ НАМЕ АРТИКЛ КОЛ НАМЕ КОЛ

1. Плочица са именом

2. лево кућиште
3. вежба цхудц
4. умиваоник
5. вијак
6. лењир дршке
7. излазно вратило
8. Утицај пролећа
9. лого 8001

10. рано пролеће 12
11. челична кугла 3
12. спирални зупчаник
13. прерано отирач 10
14. 0810 игличасти лежај
15. челична кугла 5
16. дугме са леве стране

17. Ударна кутија лежаја
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.

Амортизер
притиском на дугме
равна одећа 608
лежај ротора 626
статор
угљен четка
држач четкица
четка капа
прекидач кондензатора
вијак СТ4'16
плоча за пресовање каблова
кабловска чаура
кабловска жица
право кућиште
Плоча са именом

вијак СТ4'16

1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
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Напомене
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