ÅËÅÊÒÐÎÄÐÈËÜ
ELECTRIC DRILL

Д 551 РР

Метал mm8
550 вт

0-300об/хв

Дерево 20
mm

Швидкозатискний

патрон

10 мм

Реверс

висока
низька

ЗМІСТ
1. Загальні відомості про безпеку..............................................2-3 стор.
2. Сервісне обслуговування та інше.............................................4 стор.
4. Опис деталей приладу................................................................5 стор.
5. Гарантійний талон
6. Поради по викристанню............................................................6 стор.
7. Детальна схема моделі.............................................................7-8 стор.

ÅËÅÊÒÐÎÄÐÈËÜ
ELECTRIC DRILL

Д 551 РР

1-Корпус (лівий)
2-Стікер
3-Гвинт
4-Патрон
5-Вал
6-Підшипник
7-Шпонка
8-Шестерня велика
9-Шайба валу
10-Втулка
11-Кнопка
12-Підшипник

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Споживана потужність ------- 550 Вт
Кількість обертів ------ 0-3000 об/хв
Свердлильний патрон ------- 10 ММ

13-Ротор
14-Щіткотримач
15-Щітка карбонова
16-Підшипник
17-Статор
18-Вимикач
19-Притискувач кабелю
20-Гвинт
21-Захист кабелю
22-Кабель мережевий
23-Корпус (правий)
24-Гвинт
25-Гвинт

ЕЛЕКТРОСХЕМА

Макс. діаметр свердління:
у металі -------------------------- 8 мм
у деревені ----------------------- 20 мм
Вага ----------------------------- 1,45 кг

КОМПЛЕКТАЦІЯ
Електродриль Д 551 РР
інструкція з гарантійним талоном
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Детальна схема моделі
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ДОДАТКОВІ ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ
1. Завжди використовуйте запобіжний шолом (каску), захисні окуляри і / або захисну
маску, а також рекомендуємо використовувати респіратор, вушні протектори і
робочі рукавички.
2. Перед початком робіт переконаєтеся в тому, що свердло надійно зафіксовано в
патроні.
3. У холодну пору року або після тривалого зберігання перед роботою дайте
інструменту кілька хвилин попрацювати без навантаження, це розм'якшить
мастило.
4. Завжди стежте за стійким становищем ніг. При роботі на висоті переконайтеся у
відсутності будь-кого під Вами.

Ремонт.
Прилад не має деталей, які може ремонтувати користувач.
Для перевірки або заміни звертайтеся в сервісний центр.

Повторне використання та утилізація
Символ директиви ЄС про відходи електричного
та електронного обладнання (WEEE).
Відходи електроприладів не можна утилізувати як побутове сміття.
По можливості, віддайте їх в переробку на відповідне підприємство.

5. Тримайте інструмент в руках міцно. Завжди використовуйте бічну ручку.
6. Не торкайтеся руками до обертових частин інструменту.
7. Не направляйте інструмент в напрямку живих об'єктів. Свердло може вилетіти і
нанести серйозні каліцтва.
8. Не залишайте інструмент працюючим без нагляду. Проводьте включення, тільки
коли він знаходиться в руках.
9. При роботі в стінах і підлогах, де можуть перебувати струмопровідні предмети,
НЕ ДОТОРКАЙТЕСЯ ДО МЕТАЛЕВИХ ЧАСТИН ІНСТРУМЕНТУ. Щоб
уникнути ураження струмом при попаданні на струмопровідні предмети тримайте
інструмент тільки за ізольовані поверхні.
10. Не торкайтеся до свердла відразу після свердління. Вони можуть бути
дуже гарячими і привести до опіків

Товар групи електроінструмент. Виробник: ВУІ ГУАНКСІН МАЧІНЕРІ КО., ЛТД / АДРЕСА: ДЖІН ЯНШАН ІНДАСТРІ ЗОУН, КУАНКСІ ТАУН, ВУІ КАУНТІ, ЖЕДЖИАНГ ПРОВІНС, КИТАЙ
Постачальник ПП «Будпостач», Київ, вул. Магнітогорська 1, оф. 208. Інформацію щодо призначення товару дивіться в інструкції. Дата виготовлення: 2017 рік.
Зберігати в сухому місці при температурі: -10 +50 С. Правилакористування та гарантійний термін дивитися в інструкції до товару.
Термін зберігання необмежений.Не містить шкідливих речовин.
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Очищення.
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1. Кнопка пуску
2. Вибір напрямку обертання (реверс)
3. Патрон
4. Фіксуюча кнопка
5. Регулятор швидкості
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