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з експлутації          
Дриль-Викрутка
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Пооопппеееррреееддджжжееенннннняяя - З метою зменшення ризику отримання травми
слід читати інструкцію з експлуатації

Захищайте органи слуху. Шум може спричинити втрату слуху.

Використовуйте захисні окуляри. Іскри, що утворюються під час роботи, а також і частинки
абразиву, стружка та пил можуть спричинити втрату видимості.

Використовуйте маску, яка захищає від вдихання пилу. Під час обробки деревини або
інших матеріалів може утворюватись небезпечний для здоров‘я пил. Матеріали, що містять
азбест, обробляти заборонено!

Щоб запобігти пошкодженню редуктора, переключати швидкості дозволено тільки на
приладі, який повністю зупинився.
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� Увага!
При користуванні приладами слід
дотримуватися певних заходів безпеки, щоб
запобігти травмуванню і пошкодженням.
Тому уважно прочитайте цю інструкцію з
експлуатації / вказівки з техніки безпеки.
Надійно зберігайте її, щоб викладена в ній
інформація була у вас постійно під руками. У
випадку, якщо ви повинні передати прилад
іншим особам, передайте їм, будь ласка,
також і цю інструкцію з експлуатації / ці
вказівки з техніки безпеки. Ми не несемо
відповідальності за нещасні випадки
або пошодження, які виникли внаслідок
недотримання цієї

1. Вказівки по техніці безпеки

�  Попередження!
Прочитайте всі вказівки та інструкції з
техніки безпеки. Недотримання вказівок
та інструкцій з техніки безпеки може стати
причиною виникнення електричного удару,
пожежі та/або важкого травмування.
Зберігайте вказівки та інструкції з техніки
безпеки на майбутнє.

2. Опис приладу та об’єм поставки

2.1 Опис приладу (Рисунок. 1)

1. Регулятор моменту обертання (установне
кільце).
2. Перемикач напряму обератння
3. Вмикач/Вимикач
4. Акумулятор
5. Кнопка фіксатор
6. Перемикач 1-а/2-га швидкість
7. Швидкозатискний патрон
8. Зарядний пристрій
9. LED підсвітлення

2.2 Об’єм поставки
Будь ласка, перевірте комплектність
артикула відповідно до описаного об’єму
поставки.
•  Відкрийте опакування та обережно

дістаньте прилад.
•  Зніміть пакувальний матеріал, а також

запобіжні та захисні пристрої, 
використовувані під час транспортуваня 

•  Перевірте комплектність поставки
• Перевірте, чи немає пошкоджень на

приладі та комплектуючих.
•  Якщо можливо, зберігайте опакування 

протягом всього гарантійного строку.

Увага!
Прилад та опакування не є іграшками для 
дітей! Дітям заборонено гратись пласти-
ковими торбинами, плівкою та дрібними 
деталями!

• Акумуляторний дриль/шуруповерт
•  Зарядний пристрій
•  Акумулятор (2 шт.)
• Oригінальна інструкція з експлутації
•  Інструкція з техніки безпеки 

3. Застосування за призначенням

Акумуляторний дриль-шуруповерт призначено для
закручування та видалення шурупів, а також для
свердління деревини, металу та пластмаси.

Машину слід використовувати тільки згідно з її
призначенням. Жодне інше використання машини, 
що виходить за вказані межі, не відповідає її при-
значенню. За несправності або травми будь-якого
виду, які виникли внаслідок використання машини
не за призначенням, відповідальність несе не ви-
робник, а користувач.

Враховуйте, будь ласка, те, що за призначенням
наші прилади не сконструйовані для ви-робничого, 
ремісничого чи промислового застосування. Ми не
беремо на себе жодних гарантій, якщо прилад зас-
тосовується на ви-робничих, ремісничих чи промис-
лових підприємствах, а також при виконанні інших
прирівняних до цього робіт.
4. Технічні параметри

Постачання ня напруги двигуна . ............12 В зм.стр.

Число обертів холостого ходу: . . ........ .......... 
.............................................0-350/0-1300 хв-1

Ступені моменту обертання:  . 17+1
Обертання праворуч/ліворуч ....................так
Міжцентрова відстань патрону . 1-10 мм
Зарядна напруга акумулятора . ..12 В зм.стр.
Ємність акумулятора.......................1500 mA
Напруга живлення зарядки . ...,,,230 В ~ 50 Гц

Вага. ........................................................0.8 кг
Макс. діаметр шурупа:  ............................6 мм
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Шуми та вібрація
Параметри шумів та вібрації визначені у 
відповідності з Європейським стандартом
EN 60745.

LpA рівень звуку  . ...................................66 дБ(A)
KpA похибка  . ................................................3 дБ

LWA рівень звукової потужності   ..........77 дБ(A)
KWA похибка . ................................................3 дБ

Носіть навушники.
Вплив шуму може стати причиною втрати 
слуху.

Загальні параметри коливань (сума векторів у
трьох напрямках) визначені у відповідності з
Європейським стандартом EN 60745.

Свердління металу
Величина емісії коливань ah ≤ 2м/с2                    

Похибка К = 1.5 м/с2

Закручення шурупів без ударного режиму
Величина емісії коливань ah ≤ 2м/с2

K похибка = 1.5 м/с2

Попередження!
Зазначена величина емісії коливань вимірю-
валась відповідно до стандартизованого про-
цесу випробувань, вона може змінюватись в
залежності від способу використання елек-
троінструмента, в окремих випадках її значен-
ня може бути більшим, ніж занотоване тут.

Зазначена величина емісії коливань може
використовуватись для порівняння електро-
інструментів між собою.

Зменшуйте вібрацію та утворення шуму до
мінімального рівня!
• Застосовуйте тільки бездоганно функціонуючі
прилади. 
• Регулярно проводіть технічний догляд прила-
ду  та чистіть його. 
• Узгодьте свій стиль праці з роботою приладу. 
• Не перевантажуйте прилад. 
• При необхідності віддавайте прилад на пере-
вірку. 
• Вимикайте прилад, якщо ви ним не користу-
єтеся. 
• Носіть робочі рукавиці.

Залишкові ризики
Навіть при належному використанні  дано-
го електроінструмента існують залишкові
ризики. Слід рахуватись з наступними ри-
зиками, обумовленими конструкцією та
виконанням даного електроінструмента:
1. Ураження легень, якщо нехтувати  належ-
ними масками-респіраторами, захищаючими
від пилу.
2. Ураження органів слуху, якщо нехтувати
належними засобами захисту органів слуху.
3. Шкода здоров’ю, обумовлена вібрацією
кисті та руки за умови довготривалого вико-
ристання інструмента або за умови неналеж-
ного використання та неналежного техобслу-
говування.

5. Перед початком роботи
Перед роботою з акумуляторним шуруповер-
том необхідно прочитати наступні вказівки:
1. Заряджайте акумуляторну батарею тільки
за допомогою зарядного пристрою, який
входить в об‘єм поставки.
2. Використовуйте тільки гострі свердла, а
також бездоганні відповідні біти.
3. При свердлінні і вкручування шурупів у сті-
нах і мурах перевіряйте останні на наявність в
них прихованої електропровідні, газо- та
водопроводів.

6. Експлутація

6.1 Зарядження Li акумулятора (рис. 2-3)
Акумулятор захищеній від саморозряду.
Інтегрована захисна мікросхема автоматично 
виключає пристрій, якщо акумулятор розряд-
жений. В цьому випадку патрон не зможе 
обертатись. Попередження! Не нажимайте 
на кнопку Включення/Виключення, якщо акти-
вувалась захисна мікросхема. Це може пош-
кодити акумулятор
1. Вийняти акумулятор (4) з руків’я, для 

цього натиснути кнопки-фіксатори (5) на
правому і лівому боці акумулятора.

2. CПеревірте, чи співпадає напруга елек-
тромережі з напругою, зазначеною на за-
водський табличці зарядного пристрою.
Вставьте зарядний пристрій (8) . Повинен засві-
титись зелений LED світлодіод.

3. Вставьте акумулятор (4) в зарядний
пристрій (8). 
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4. В розділі 10 „Індакація зарядного прист-
рою“ ви знайдете таблицю з поясненнями 
LED індикації зарядного пристрою. 

Якщо акумулятор не почав заряджатися, 
будь ласка перевірте
•  Чи є напруга у розетці
•  Чи є належний контакт на зарядних кон-
тактах зарядного пристрою (8).

З метою продовження терміну служби аку-
муляторної батарії ви повинні потурбува-
тись про своєчасне підзарядження. Це
також слід завжди робити, якщо помічаєте, 
що потужність акумуляторного шуруповер-
та стала меншою.

6.2 Вибір моменту обертання (рис. 4/поз. 1)
Вибір моменту обертання на акумуляторному
дрилі-шуруповерті виконується механічно.

Момент обертання для шурупів відповідного
розміру виставляється на регулювальному
кільці (1). Величина моменту обертання
залежить від ряду чинників: 

• властивості та твердість матеріалу, з яким
працюють. 

• довжина та якість використовуваних
шурупів. 

• вимоги до конкретного з‘єднання.

Про досягенння моменту обертання
сигналізує розчеплення муфти, 
супроводжуване характерним звуком.

Увага! Налаштовуйте регулювальне
кільце на відповідний момент обертання
лише при повному зупиненні приладу.

6.3 Свердління (рис. 4 / поз. 1)
Для виконання операцій свердління, вста-
новіть перемикач у позицию „Drill“. У цьому 
режимі фрикційна муфта неактивна. Макси-
мальний обертальний момент доступний у 
режимі свердління.

6.4 Вимикач (рис. 5/поз. 3)

За допомогою вимикача можна плавно міняти
число обертів. Чим більше тиснути на вими -
кач, тим вищою є частота обертання акуму-
ляторного дриля-шуруповерта.

6.5 Перемикач зміни напрямку обертання
(рис. 5/поз. 2)

Користуючись
розташованим над вимикачем повзунковим
перемикачем, можна змінювати напрямок
обертання акумуляторного шуру-поверта, а
також убезпечити його від випад-кового
увімкнення. Можна вибрати напрямок
обертання ліворуч або праворуч. Щоб запо-
бігти пошкодженню редуктора, змінювати
напрям обертання слід лише на приладі, який
повністю зупинився. Якщо повзунковий пере-
микач знаходиться в середній позиції, то ви-
микач приладу заблоковано.

6.6 LED підсвітлення (рис. 5/поз. 9)
LED підсвітлення (9) може використовува-
тись при поганому освітленні для підсвітлен-
ня поверхні, у яку ви хочуете вкрутити шуруп 
або яку ви захочете свердлити. LED підсвіт-
лення (9) увімкнеться автоматично як тільки
ви натисните на вимикач (3).

6.7 Зміна приладдя (рис. 6)

Увага! При виконанні будь-яких робіт на
самому акумуляторному шуруповерті (наприк-
лад, зміна приладдя, техобслуговування, 
тощо) перемикач напрямку обертання (2) слід
перевести в середню позицію.                                                       
• Акумуляторний шуруповерт має швидко-

затискний патрон (7) з автоматичним фікса-
тором шпинделя. 
• Насадіть патрон (7). 
• Отвір в патроні (a) повинен бути достат-

ньо великий для того, щоб закріпити в ньому
інструмент (свердло чи біт). 
• Виберіть потрібний інструмент. Вставте

його якомога глибше в отвір патрона (а). 
• Міцно затягніть патрон (7), потім пере-

вірте чи міцно закріплено інстурмент.

6.8 Закручування шурупів
Найкраще використовувати шурупи з само-
центруванням (наприклад тороїд, хрестовий
шліц), які дають можливість безпечної праці. 
Звертайте увагу на те, щоб застосовуваний
біт узгоджувався за формою та розмірами з
шурупом. Вибирайте момент обертання відпо-
відно до розміру шурупа, як це описано в
інструкції.
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6.9 Перемикач 1-а/2-а швидкість (рис. 4/
поз. 6)
Залежно від позиції перемикача, роботи
можна виконувати з більшою або меншою
частотою обертання. Щоб запобігти пошкод-
женню редуктора, переключати швидкості
дозволено тільки на приладі, який повністю
зупинився.

7. Чистка, технічне
обслуговування і замовлення
запасних частин

Перед початком всіх робіт по чистці від‘єд-
найте мережевий штекер приладу від
мережі!

7.1 Чистка              
• Захисні пристосування, шліци для доступу
повітря і корпус двигуна мають бути макси-
мально чисті. Прилад протирайте чистою ган-
чіркою чи продувайте стисненим повіт-рям з
невеликим тиском.                            
• Рекомендуємо чистити прилад зразу ж після
кожного використання.                
• Регулярно протирайте прилад вологою ган-
чіркою з невеликою кількістю мила.                     
• Не використовуйте очищуючі засоби чи роз-
чинники; вони можуть пошкодити плас-тикові
частини приладу. Слідкуйте за тим, щоб в
середину приладу не потрапила вода. 
Потрапляння води в електроінстру-менти під-
вищує вірогідність електричного удару.

7.2 Технічне обслуговування

В середині приладу частини, що потребують
технічного обслуговування, відсутні.

8. Утилізація та вторинне
використання
Прилад знаходиться в опакуванні, щоб
запобігти пошкодженню при транспорту-
ванні. Це опакування є сировиною, яка
придатна для вторинного використаня або
для утилізації. Прилад та комплектуючі до
нього виготовлено з різних матеріалів, 
наприклад, з металів та пластмаси. Прилади, 
які вийшли з ладу, не є побутовим сміттям. 
Прилад слід здати у відповідний пункт
прийому, щоб його було утилізовано належ-
ним чином. Якщо місцезнаходження таких
пунктів прийому невідомо, слід звернутись
до місцевої адміністрації.

9. Зберігання
Зберігайте прилад та комплектуючі в недос-
тупному для дітей темному та сухому при-
міщенні без мінусових температур. Опти-
мальна температура зберігання - від 5 до 30 
°С. Зберігайте електроінструмент в оригі-
нальному опакуванні.
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10.  Індикація зарядного пристрою

Статус індикації
Пояснення і дії

Червоний LED     Зелений LED

Викл Мигання   Готовий до використання
Зарядний пристрій включен у мережу і готовий до використання; 
акумулятор не включений у зарядний пристрій

 Вкл                   Викл Зарядка
Зарядний пристрій заряджає акумулятор у швидкому режимі.

 Викл Вкл Акумулятор повністю заряджений (зарядка завершена)
Дія: 
Виньте акумулятор із зарядного пристрою. Від’єднайте 
зарядний пристрій від мережі живлення.

Мигання  Викл Адаптивна зарядка
Зарядкий пристрій у легкому режимі. З питань безпеки зарядження 
буде меньш швидкий и буде тривати більш ніж 1 година. Причини:    
-  Акумулятор дуже довго не використовувався або акумулятор з 
малим зарядом був повністью розряджений. 
- Температура акумулятора за межами робочих зон (між 10° C 
і 45° C).

Дія: 
Зачекайте закінчення зарядки; ви можете продовжити заряджати
акумулятор.

Мигання Мигання Несправність
Зарядження неможливе. Акумулятор пошкоджений.
Дія: 
Ніколи не заряджайте зіпсований акумулятор. Виньте акумулятор 
із зарядного пристрою.

 Вкл  Вкл Помилка температури
Акумулятор занадто гарячий (наприклад через пряме
сонячне випромінення) чи занадто холодний (нижче 0° C).
Дія: 
Виньте акумулятор та протримайте його у кімнатній 
температурі (біля 20° C) один день.

Anleitung_TE_CD_12_Li_SPK1.indb   23Anleitung_TE_CD_12_Li_SPK1.indb   05.03.14   15:2505.03.14   15:25


