
DH 14DSL • DH 18DSL

Cordless Rotary Hammer
Akku-bohrhammer
™Ê˘ÚÔ‰Ú··ÓÔ ÂÚÈÛÙÚÔÊÈÎÔ Ì·Ù·ÚÈ·˜
Młotowiertarka akumulatorowa
Akkus fúrókalapács
Akku vrtací kladivo
Akülü delici

Ciocan rotopercutor cu acumulator
Akumulatorski vrtalno rušilno kladivo
AkkyÏyÎÓÚopÌêÈ ÔepÙopaÚop

Read through carefully and understand these instructions before use.
Diese Anleitung vor Benutzung des Werkzeugs sorgfältig durchlesen und verstehen.
∆ια�άστε πρ�σεκτικά και καταν�ήσετε αυτές τις �δηγίες πριν τη �ρήση.
Przed użytkowaniem należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję i zrozumieć jej treść.
Használat előtt olvassa el figyelmesen a használati utasítást.
Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod a ujistěte se, že mu dobře rozumíte.
Aleti kullanmadan önce bu kılavuzu iyice okuyun ve talimatları anlayın.
Înainte de utilizare, citiţi cu atenţie și înţelegeţi prezentele instrucţiuni.
Pred uporabo natančno preberite in razumite ta navodila.
BÌËÏaÚeÎëÌo ÔpoäÚËÚe ÀaÌÌyï ËÌcÚpyÍáËï Ôo íÍcÔÎyaÚaáËË ÔpeÊÀe äeÏ ÔoÎëÁoÇaÚëcÓ ËÌcÚpyÏeÌÚoÏ.

Handling instructions
Bedienungsanleitung
�δηγίες �ειρισµ�ύ
Instrukcja obsługi
Kezelési utasítás
Návod k obsluze
Kullanım talimatları
Instrucţiuni de utilizare
Navodila za rokovanje
àÌcÚpyÍáËÓ Ôo íÍcÔÎyaÚaáËË

DH14DSL
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English Deutsch Ελληνικά Polski Magyar

Rechargeable
Aufladbare Batterie

Επανα
�ρτι��µενη Akumulator
battery µπαταρία

Latch Schnapper Μάνδαλ� Zapadka

Battery cover Batterieabdeckung Κάλυµµα µπαταρίας
Pokrywa komory
akumulatora

Terminals Anschlüsse Π�λ�ι Styki
Ventilation holes Belüftungslöcher �πές ε�αερισµ�ύ Otwory wentylacyjne
Push Drücken Σπρώ�ε Wciśnij
Handle Handgriff �ερ�ύλι Rączka
Pull out Herausziehen Τρα"ή�τε έ�ω Wyciągnij
Insert Einsetzen Εισ%ωρήστε Włóż/wprowadź
Charger Ladegerät ºÔÚÙÈÛÙ‹˜ Ładowarka
Pilot lamp Kontrollampe ¢ÔÎÈÌ·ÛÙÈÎ‹ Ï¿Ì· Lampka kontrolna

Line Linie °Ú·ÌÌ‹ Linia
Drill bit Bohrer Λεπίδα τρυπανι�ύ Wiertło
Part of SDS-plus Teil des SDS-plus Τµήµα τ�υ SDS- Część chwytu
shank Schaftes plus στελέ%�υς SDS-plus

Front cap Vordere Abdeckung
Μπρ�στιν� Przednia pokrywaπερί"ληµα

Grip Spannbacke Λα"ή Uchwyt
Dust cup Staubschale Κύπελλ� σκ�νης Kołnierz na pył

Dust collector (B) Staubfang (B)
Συλλέκτης Pojemnik na pył (B)σκ�νης (Β)
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Tölthető akkumulátor

Retesz

Akkumulátorfedél

Csatlakozók
Szellőzőnyílások
Benyomni
Markolat
Kihúzni
Bedugni
Tőltő
Jelzőlámpa
Vezeték
Fúróhegy
Az SDS-plusz szár
része

Elülső kupak

Karmantyú
Porvédő sapka

Porgyűjtő (B)

Čeština Türkçe Română Slovenščina PyccÍËÈ
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Íarj edilebilir batarya

Mandal

Batarya kapaåı

Kutuplar

Havalandırma
delikleri

Basınız

Kol

Çekin

Yerleßtirin

Íarj Cihazı

Kılavuz lamba

Üçgen ißareti

 Matkap ucu

SDS-plus ßank
parças˙

Ön mandren kapaåı

Kabza

Tozluk

Toz toplay˙c˙ (B)

AÍÍyÏyÎÓÚopÌaÓ ÄaÚapeÓ

îËÍcaÚop

KpêåÍa
aÍÍyÏyÎÓÚopÌoÈ
ÄaÚapeË

èoÎïca

BeÌÚËÎÓáËoÌÌêe
oÚÇepcÚËÓ

HaÊaÚë

PyÍoÓÚÍa

BêÚaçËÚë

BcÚaÇËÚë

ÂapÓÀÌoe ycÚpoÈcÚÇo

KoÌÚpoÎëÌaÓ ÎaÏÔa

ÅeÎaÓ ÎËÌËÓ

CÇepÎo

óacÚë xÇocÚoÇËÍa
SDS-plus

èepeÀÌËÈ ÔaÚpoÌ

ÂaÊËÏ

èêÎeÁaçËÚÌaÓ ÏaÌÊeÚa

èêÎeyÎoÇËÚeÎë (B)

Acumulator reîncărcabil
Element de blocare

Apărătoarea
acumulatorului

Terminale

Orificii de ventilare

Împingeţi
Mâner
Trageţi
Introduceţi
Încărcător

Lampă pilot

Linie
Vârf al burghiului
Porţiunea cozii SDS
plus
Flanșă frontală
Dispozitiv de prindere
Capac pentru praf
Colector praf (B)

Baterija, ki se polni
Zapah

Baterijski pokrov

Sponke
Ventilacijske
odprtine
Pritisnite
Ročica
Izvlecite
Vstavite
Polnilnik
Kontrolni svetlobni
indikator
Trikotna označba
Vrtalna sveder
Del stožčastega
vtičnega dela SDS-plus
Prednja kapa
Ročaj
Prašna kapa
Separator za prah (B)

Akumulátor
Zámek

Kryt baterie

Koncovky

Větrací otvory

Zatlačit
Držadlo
Zatáhnout
Zasunout
Nadíječka

Indikátor

Čára
Vrták
Součást dříku
SDS-plus
Přední kryt
Rukoje�
Prachová miska
Lapač prachu (B)
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English Deutsch Ελληνικά Polski Magyar

Drill bit Bohrer Λεπίδα τρυπανι�ύ Wiertło
Part of SDS-plus Teil des SDS-plus Τµήµα τ�υ SDS- Część chwytu
shank Schaftes plus στελέ%�υς SDS-plus
Front cap Vordere Abdeckung Μπρ�στιν� περί"ληµα Przednia pokrywa
Grip Spannbacke Λα"ή Uchwyt
Push button Druckknopf Κ�υµπί ώθησης Przycisk
Forward rotation Vorwärtsdrehung Πρ�ς τα εµπρ�ς περιστρ�
ή Obrót do przodu
Reverse rotation Rückwärtsdrehung Αντίστρ�
η περιστρ�
ή Obrót do tyłu

Push the R side
Die R Seite Σπρώ�ετε την Wcisnąć po stronie
drücken R  πλευρά prawej R

Push the L  side
Die L  Seite Σπρώ�ετε την Wcisnąć po stronie
drücken L  πλευρά lewej L

R indication R Anzeige R  ένδει�η Znak R

L  indication L  Anzeige L  ένδει�η Znak L
Change lever Wechselknopf Μ�%λ�ς αλλαγής Dźwignia nastawcza
“  ” mark “  ” zeichen “  ” σηµάδι Znak “  ”

“ ” mark “ ” zeichen “ ” σηµάδι Znak “ ”

Drill chuck Bohrfutter Σ
ικτήρας  τρυπανι�ύ Uchwyt wiertarski
Chuck adaptor Bohrutteradapter Πρ�σαρµ�γέας σ
ικτήρα Adaptor uchwytu
Bit Bohrerspitzen Λεπίδα Wiertło
Socket Fassung Υπ�δ�%ή Gniazdo
Depth gauge Tiefenmesser Μετρητής "άθ�υς Głębokościomierz
Mounting hole Befestigungsöffnung Τρύπα στερέωσης Otwór mocujący
Side handle Handgriff Πλευρική λα"ή Uchwyt boczny

Taper shank adapter Kegelschaftadapter
Κωνικ�ς πρ�σαρµ�γέας Adaptor uchwytu
στελέ%�υς stożkowego

Cotter Dorn Κ�
της Sworzeń
Rest Auflage Στήριγµα Oparcie

Fúróhegy
Az SDS-plusz szár
része
Elülső kupak
Karmantyú
Nyomógomb
Forgás előre
Forgás hátra
Nyomja be az
R oldalt

Nyomja be az
L  oldalt

R  jelölés

L  jelölés
Üzemmód váltó
“ ” jel
“ ” jel
Fúrótokmány
Tokmány adapter
Korona
Befogópersely
Mélységmérő
Vezető lyuk
Oldalfogantyú

Kónuszos szár adapter

Ék
Alátámasztó blokk
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CÇepÎo

óacÚë xÇocÚoÇËÍa
SDS-plus

èepeÀÌËÈ ÔaÚpoÌ

ÂaÊËÏ

HaÊËÏÌaÓ ÍÌoÔÍa

BpaçeÌËe ÇÔepeÀ

OÄpaÚÌoe ÇpaçeÌËe

HaÊaÚë cÚopoÌy co ÁÌaÍoÏ R
HaÊaÚë cÚopoÌy co ÁÌaÍoÏ L
ÂÌaÍ R  - ÇÔpaÇo

ÂÌaÍ L  - ÇÎeÇo

PêäaÖ ÔepeÍÎïäeÌËÓ

MeÚÍa “ ”

MeÚÍa “ ”

ÂaÊËÏÌêÈ ÔaÚpoÌ cÇepÎa

HacaÀÍa ÁaÊËÏÌoÖo ÔaÚpoÌa

HacaÀÍa

ÉÌeÁÀo

ÉÎyÄËÌoÏep

ìcÚaÌoÇoäÌoe oÚÇepcÚËe

ÅoÍoÇaÓ pyÍoÓÚÍa

KoÌycooÄpaÁÌaÓ ÌacaÀÍa
cÚepÊÌÓ ËÌcÚpyÏeÌÚa

KÎËÌ

èoÀcÚaÇÍa

Matkap ucu

SDS-plus ßank parças˙

Ön mandren kapaåı

Kabza

Basma düåmesi

Óleriye dönme

Geriye dönme

R tarafına bas

L  tarafına bas

R ißareti

L  ißareti

Deåißtirme kolu

“ ” ißareti

“ ” ißareti

Ek Mandren

Mandren adaptörü

Uç

Soket

Derinlik mesnedi

Montaj deliåi

Yan kol

Konik sap adaptörü

Kama

Destekler

Vrt·k

Součást dříku SDS-plus

Přední kryt
Rukoje�
Tlačítko
Otáčení vpřed
Otáčení v opačném směru
Stiskněte stranu R
Stiskněte stranu L
Indikace R
Indikace L
Přeřazovací páka
Značka “ ”

Značka “ ”

Sklíčidlo
Adaptér sklíčidla
Nástroj
Objímka
Hloubkoměr
Upevňovací otvor
Boční držadlo
Adaptér pro
kuželovou stopku
Závlačka
Klidová poloha

Vârf al burghiului
Porţiunea cozii SDS
plus
Flanșă frontală
Dispozitiv de prindere
Buton
Rotire înainte
Rotire în sens invers
Apăsaţi partea R
Apăsaţi partea L
Indicaţie R
Indicaţie L
Manetă schimbare
Marcaj " "
Marcaj " "
Mandrină burghiu
Adaptor mandrină
Vârf
Orificiu de fixare
Tijă pentru adâncime
Orificiu de montare
Mâner lateral
Adaptor pentru
coadă conică
Pană
Suport

Vrtalna sveder
Del stožčastega
vtičnega dela SDS-plus
Prednja kapa
Ročaj
Pritisni gumb
Vrtenje naprej
Vrtenje nazaj
Pritisni na desno stran (R)
Pritisni na levo stran (L)
Oznaka desno (R)
Oznaka levo (L)
Izbirni vzvod
Oznaka " "
Oznaka " "
Vrtalna vpenjalna glava
Vmesnik za vpenjalna glavo
Sveder
Vtičnica
Globinski merilnik
Montažna luknja
Stranski ročaj
Vmesnik za stožčast
vtični del
Zatikalka
Vodilo
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English Deutsch Ελληνικά Polski Magyar

Shift knob Schaltknopf Κ�υµπί αλλαγής Pokrętło przesuwania

“POWER“ mode „POWER”-Modus Θέση “POWER”
Tryb “POWER”
 (dużej mocy)

“SAVE“ mode „SAVE“-Modus Θέση “SAVE”
Tryb “SAVE”
(oszczędnościowy)

Switch panel Schalttafel Πίνακας διακ�πτών Panel przełączników

Remaining battery Ladezustand-
¢È·ÎfiÙË˜ ¤Ó‰ÂÈÍË˜ Przełącznik wakaźnika

indicator switch Anzeigeschalter
˘fiÏÔÈÔ˘  ÊÔÚÙ›Ô˘ pozostałej energii
Ì·Ù·Ú›·˜ baterii

Remaining battery Ladezustand-
∂Ó‰ÂÈÎÙÈÎ‹ Ï˘¯Ó›· Lampka wakaźnika

indicator lamp Kontrollleuchte
˘fiÏÔÈÔ˘ ÊÔÚÙ›Ô˘ pozostałej energii
Ì·Ù·Ú›·˜ baterii

Light switch Lichtschalter ºˆÙÔ‰È·ÎfiÙË˜ Przełącznik światła
Wear limit Verschließgrenze ŸÚÈÔ ÊıÔÚ¿˜ Ogranicznik zużycia
Nail of carbon Klaue der

∫·ÚÊ› Î·Ú‚Ô˘Ó·ÎÈÔ‡
Końcówka szczotek

brush Kohlebürste węglowych
Protrusion of Krempe der ¶ÚÔÂÍÔ¯‹ Wypukłość elementu
carbon brush Kohlebürste Î·Ú‚Ô˘Ó·ÎÈÔ‡ węglowego
Contact portion Kontaktteil ∆Ì‹Ì· Â·Ê‹˜ ¤Íˆ Element kontaktowy
outside brush außerhalb des ·fi ÙÔ ÛˆÏ‹Ó· ÙË˜ na zewnątrz komory
tube Bürstenrohrs „‹ÎÙÚ·˜ szczotek

Váltógomb

“MAGAS” üzemmód

“ALACSONY”
üzemmód
Kapcsolótábla
Fennmaradó tőltés
kijelzőjének
kapcsolója

Fennmaradó tőltét
jelző lámpa

Fényforrás kapcsolója
Megengedett kopás

A szénkefe szöge

A szénkefe
kidudorodó része

Érintkező rész a
szénkefe csövén kívül
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KÌoÔÍa ÔepeÍÎïäeÌËÓ

PeÊËÏ “POWER”
(ìCàãEHHõâ)

PeÊËÏ “SAVE”
(ùKOHOMàóHõâ)

KoÏÏyÚaáËoÌÌaÓ
ÔaÌeÎë

èepeÍÎïäaÚeÎë
ËÌÀËÍaÚopa ÁapÓÀa
ÄaÚapeË

CÇeÚoÇoÈ ËÌÀÍaÚop
ÁapÓÀa ÄaÚapeË

BêÍÎïäaÚeÎë
ÔoÀcÇeÚÍË

èpeÀeÎ ËÁÌoca

èoÀÔpyÊËÌeÌÌêÈ
ÍoÌÚaÍÚ yÖoÎëÌoÈ
çeÚÍË

BêcÚyÔaïçaÓ äacÚë
yÖoÎëÌoÈ çeÚÍË

ìäacÚoÍ ÍoÌÚaÍÚa
cÌapyÊË çeÚoäÌoÈ
ÖËÎëÁê

Deåißtirme düåmesi

“GÜÇ“ modu

“TASARRUF“ modu

Anahtar paneli

Kalan pil göstergesi
anahtarı

Kalan pil göstergesi
lambası

Ißık anahtarı

Aßınma sınırı

Kömür çivisi

Kömür çıkıntısı

Kömür tüpünün
dıßındaki temas
bölümü

Řadicí tlačítko
Režim “POWER”
(výkon)
Režim “SAVE”
(ekonomický režim)

Přepínací panel

Vypínač indikátoru
zbývající energie
baterie
Vypínač indikátoru
zbývající energie
baterie

Vypínač světla

Mez opotřebení

Cvoček uhlíkového
kartáčku

Výstupek uhlíku

Dotyková část
mimo trubičku
kartáčku

Buton schimbare
Mod "POWER"
(PUTERE)
Mod "SAVE"
(ECONOMIE)
Întrerupător de
panou

Comutator indicator
acumulator rămas

Comutator indicator
acumulator rămas

Comutator luminator

Limită de uzură

Cuiul periei din
cărbune

Proeminenţa periei
din cărbune
Zona de contact din
exteriorul tubului
periei

Preklopni gumb
Način za močno
obratovanje "POWER"
Način za varčno
obratovanje "SAVE"

Kontrolna plošča

Stikalo indikatorja
preostale energije
baterije
Lučka indikatorja
preostale energije
baterije

Stikalo za svetilko

Omejitev obrabe

Zatič grafitne krtačke

Izboklina grafitne
krtačke

Stični del zunaj na
cevi krtačke
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Symbols

 WARNING
The following show
symbols used for the
machine. Be sure that
you understand their
meaning before use.

Symbole

 WARNUNG
Die folgenden Symbole
werden für diese
Maschine verwendet.
Achten Sie darauf, diese
vor der Verwendung zu
verstehen.

™‡Ì‚ÔÏ·

 ¶ƒ√™√Ã∏
Τα παρακάτω  δεί%ν�υν τα
σύµ"�λα π�υ
%ρησιµ�π�ι�ύνται στ�
µη%άνηµα. Βε"αιωθείτε �τι
καταν�είτε τη σηµασίας
τ�υς πριν τη %ρήση.

Symbole

 OSTRZEŻENIE
Następujące oznaczenia to
symbole używane w
instrukcji obsługi maszyny.
Upewnij się, że rozumiesz
ich znaczenie zanim
użyjesz narzędzia.

Read all safety
warnings and all
instructions.
Failure to follow the
warnings and
instructions may result
in electric shock, fire
and/or serious injury.

Lesen Sie sämtliche
Sicherheitshinweise und
Anweisungen durch.
Wenn die Warnungen
und Anweisungen nicht
befolgt werden, kann es
zu Stromschlag, Brand
und/oder ernsthaften
Verletzungen kommen.

¢È·‚¿˙ÂÙÂ fiÏÂ˜ ÙÈ˜
ÚÔÂÈ‰ÔÔÈ‹ÛÂÈ˜ ·ÛÊ·ÏÂ›·˜
Î·È fiÏÂ˜ ÙÈ˜ Ô‰ËÁ›Â˜.
Η µη τήρηση των
πρ�ειδ�π�ιήσεων και
�δηγιών µπ�ρεί να
πρ�καλέσει
ηλεκτρ�πλη�ία, πυρκαγιά
και/ή σ�"αρ� τραυµατισµ�.

Należy dokładnie zapoznać się
ze wszystkimi ostrzeżeniami i
wskazówkami
bezpieczeństwa.
Nieprzestrzeganie ostrzeżeń
oraz wskazówek
bezpieczeństwa może
spowodować porażenie prądem
elektrycznym, pożar i/lub
odniesienie poważnych obrażeń.

Přečtěte si všechna
varování týkající se
bezpečnosti a
všechny pokyny.
Nedodržení těchto
varování a pokynů
může mít za následek
elektrický šok, požár a/
nebo vážné zranění.

Tüm güvenlik

uyarılarını ve tüm

talimatları okuyun.

Uyarılara ve talimatlara
uyulmaması elektrik
çarpmasına, yangına
ve/veya ciddi
yaralanmaya neden
olabilir.

èpoäÚËÚe Çce ÔpaÇËÎa
ÄeÁoÔacÌocÚË Ë
ËÌcÚpyÍáËË.
He ÇêÔoÎÌeÌËe ÔpaÇËÎ
Ë ËÌcÚpyÍáËÈ ÏoÊeÚ
ÔpËÇecÚË Í ÔopaÊeÌËï
íÎeÍÚpËäecÍËÏ ÚoÍoÏ,
ÔoÊapy Ë/ËÎË
cepëeÁÌoÈ ÚpaÇÏe.
incendii ∫i/sau v„t„m„ri
grave.

Symboly

 UPOZORNĚNÍ
Následující text obsahuje
symboly, které jsou použity
na zařízení.  Ujistěte se, že
rozumíte jejich obsahu
před tím, než začnete
zařízení používat.

Simgeler

 DÓKKAT

Aßaåıda, bu alet için kullanılan
simgeler gösterilmißtir. Aleti
kullanmadan önce bu
simgelerin ne anlama geldiåini
anladıåınızdan emin olun.

CËÏÇoÎê

èPEÑìèPEÜÑEHàE
HËÊe ÔpËÇeÀeÌê cËÏÇoÎê,
ËcÔoÎëÁyeÏêe ÀÎÓ
ÏaåËÌê. èepeÀ ÌaäaÎoÏ
paÄoÚê oÄÓÁaÚeÎëÌo
yÄeÀËÚecë Ç ÚoÏ, äÚo Bê
ÔoÌËÏaeÚe Ëx ÁÌaäeÌËe.

Only for EU countries
Do not dispose of electric
tools together with
household waste material!
In observance of European
Directive 2002/96/EC on
waste electrical and
electronic equipment and
its implementation in
accordance with national
law, electric tools that have
reached the end of their life
must be collected
separately and returned to
an environmentally
compatible recycling
facility.

Nur für EU-Länder
Werfen Sie
Elektrowerkzeuge nicht
in den Hausmüll!
Gemäss Europäischer
Richtlinie 2002/96/EG
über Elektro- und
Elektronik- Altgeräte
und Umsetzung in
nationales Recht
müssen verbrauchte
Elektrowerkzeuge
getrennt gesammelt
und einer
umweltgerechten
Wiederververtung
zugeführt werden.

M�vo για τις %ώρες της
EE
Mηv πετάτε τα ηλεκτρικά
εργαλεία στov κάδo
oικιακώv απoρριµµάτωv!
Σύµ
ωvα µε τηv
εuρωπαϊκή oδηγία 2002/
96/EK περί ηλεκτρικώv και
ηλεκτρovικώv σuσκεuώv
και τηv εvσωµάτωσή της
στo εθvικ� δίκαιo, τα
ηλεκτρικά εργαλεία
πρέπει vα σuλλέγovται
�ε%ωριστά και vα
επιστρέ
ovται για
αvακύκλωση µε τρ�πo

ιλικ� πρoς τo
περι"άλλov.

Dotyczy tylko państw UE
Nie wyrzucaj
elektronarzędzi wraz z
odpadami z
gospodarstwa
domowego!
Zgodnie z Europejską
Dyrektywą 2002/96/WE w
sprawie zużytego sprzętu
elektrotechnicznego i
elektronicznego oraz
dostosowaniem jej do
prawa krajowego, zużyte
elektronarzędzia należy
posegregować i
zutylizować w sposób
przyjazny dla środowiska.

Jen pro státy EU
Elektrické nářadí
nevyhazujte do
komunálního odpadu!
Podle evropské
směrnice 2002/96/EG o
nakládání s použitými
elektrickými a
elektronickými
zařízeními a
odpovídajících
ustanovení právních
předpisů jednotlivých
zemí se použitá
elektrická nářadí musí
sbírat odděleně od
ostatního odpadu a
podrobit ekologicky
šetrnému recyklování.

Sadece AB ülkeleri için
Elektrikli el aletlerini
evdeki çöp kutusuna
atmayınız!
Kullanılmıß elektrikli
aletleri, elektrik ve
elektronikli eski
cihazlar hakkındaki
2002/96/EC Avrupa
yönergelerine göre ve
bu yönergeler ulusal
hukuk kurallarına göre
uyarlanarak, ayrı
olarak toplanmalı ve
çevre ßartlarına uygun
bir ßekilde tekrar
deåerlendirmeye
gönderilmelidir.

ToÎëÍo ÀÎÓ cÚpaÌ EC
He ÇêÍËÀêÇaÈÚe
íÎeÍÚpoÔpËÄopê ÇÏecÚe
c oÄoêäÌêÏ ÏycopoÏ!
B cooÚÇeÚcÚÇËË c
eÇpoÔeÈcÍoÈ
ÀËpeÍÚËÇoÈ 2002/96/EG
oÄ yÚËÎËÁaáËË cÚapêx
íÎeÍÚpËäecÍËx Ë
íÎeÍÚpoÌÌêx ÔpËÄopoÇ
Ë Ç cooÚÇeÚcÚÇËË c
ÏecÚÌêÏË ÁaÍoÌaÏË
íÎeÍÚpoÔpËÄopê,
ÄêÇçËe Ç
íÍcÔÎyaÚaáËË, ÀoÎÊÌê
yÚËÎËÁoÇêÇaÚëcÓ
oÚÀeÎëÌo ÄeÁoÔacÌêÏ
ÀÎÓ oÍpyÊaïçeÈ cpeÀê
cÔocoÄoÏ.

Jelölések

 FIGYELEM
Az alábbiakban a géphez
alkalmazott jelölések
vannak felsorolva. A gép
használata előtt feltétlenül
ismerje meg ezeket a
jelöléseket.

Csak EU-országok
számára
Az elektromos
kéziszerszámokat ne
dobja a háztartási
szemétbe!
A használt villamos és
elektronikai
készülékekről szóló
2002/96/EK irányelv és
annak a nemzeti jogba
való átültetése szerint
az elhasznált
elektromos
kéziszerszámokat
külön kell gyűjteni, és
környezetbarát módon
újra kell hasznosítani.

Olvasson el minden
biztonsági
figyelmeztetést és
minden utasítást.
A figyelmeztetések és
utasítások be nem
tartása áramütést, tüzet
és/vagy súlyos sérülést
eredményezhet.

Preberite vas
varnostna opozorila in
navodila.
Z neupoštevanjem
opozoril in navodil
tvegate električni udar,
požar in/ali resne
telesne poškodbe.

Simboli

 OPOZORILO
V nadaljevanju so
prikazani simboli,
uporabljeni pri stroju.
Pred uporabo se
prepričajte, da jih
razumete.

Samo za države EU
Električnih orodij ne
zavržite skupaj z
gospodinjskimi
odpadki!
V skladu z evropsko
direktivo 2002/96/EC
o odpadni električni in
elektronski opremi in
izvedbi v skladu z
državnimi zakoni, je
treba električna
orodja, ki so dosegla
življenjsko dobo
ločeno zbirati in vrniti
v z okoljem združljivo
ustanovo za
recikliranje.

Citiţi toate
avertismentele privind
siguranţa și toate
instrucţiunile.
Nerespectarea
avertismentelor și a
instrucţiunilor poate
avea ca efect
producerea de șocuri
electrice, incendii și/sau
vătămări grave.

Simboluri

 AVERTISMENT
În cele ce urmează sunt
prezentate simbolurile
folosite pentru mașină.
Înainte de utilizare,
asiguraţi-vă că înţelegeţi
semnificaţia acestora.

Numai pentru ţările membre
UE
Nu aruncaţi această sculă
electrică împreună cu
deșeurile menajere!
În conformitate cu Directiva
Europeană 2002/96/CE
referitoare la deșeurile
reprezentând echipamente
electrice și electronice și la
implementarea acesteia în
conformitate cu legislaţiile
naţionale, sculele electrice
care au ajuns la finalul
duratei de folosire trebuie
colectate separat și duse la o
unitate de reciclare
compatibilă cu mediul
înconjurător.
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Ha sérült, használat előtt javíttassa meg a

szerszámot.

Sok balesetet a rosszul karbantartott szerszámgépek
okoznak.

f) A vágószerszámokat tartsa élesen és tisztán.

Az éles vágóélekkel rendelkező, megfelelően
karbantartott vágószerszámok kevésbé valószínűen
akadnak el és könnyebben kezelhetők.

g) A szerszámgép tartozékait és betétkéseit, stb.
használja ezeknek az utasításoknak megfelelően,

figyelembe véve a munkakörülményeket és a

végzendő munkát.
A szerszámgép olyan műveletekre történő
használata, amelyek különböznek a szándékoltaktól,
veszélyes helyzetet eredményezhet.

5) Akkumulátoros szerszám használata és ápolása
a) Csak a gyártó által előírt töltővel töltse újra.

Az akkumulátor-köteg egy típusához alkalmas töltő
tűzveszélyt okozhat, ha egy másik akkumulátor-
köteggel használják.

b) A szerszámgépeket csak kifejezetten arra
rendeltetett akkumulátor-kötegekkel használja.
Bármilyen más akkumulátor-köteg használata
sérülés- és tűzveszélyt okozhat.

c) Amikor az akkumulátor-köteg nincs használatban,
tartsa távol más fémtárgyaktól, mint például
iratkapcsoktól, érméktől, kulcsoktól, szegektől,
csavaroktól, vagy egyéb kis fémtárgyaktól,
amelyek összeköttetést hozhatnak létre egyik
csatlakozótól a másikhoz.
Az akkumulátor csatlakozóinak rövidre zárása égési
sérüléseket vagy tüzet okozhat.

d) Helytelen körülmények között az akkumulátor
folyadékot bocsáthat ki; kerülje az érintkezést.
Ha véletlenül érintkezés fordul elő, vízzel öblítse
le. Ha a folyadék a szemmel kerül érintkezésbe,
keressen orvosi segítséget is.
Az akkumulátorból kibocsátott folyadék irritációt
vagy égéseket okozhat.

6) Szerviz

a) A szerszámgépét képesített javító személlyel

szervizeltesse, csak azonos cserealkatrészek
használatával.

Ez biztosítja, hogy a szerszámgép biztonsága
megmaradjon.

VIGYÁZAT

Tartsa távol a gyermekeket és beteg személyeket.
Amikor nincs használatban, a szerszámokat úgy kell tárolni,

hogy gyermekek és beteg személyek ne érhessék el.

AZ AKKUMULÁTOROS FÚRÓKALAPÁCS
HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ
ÓVINTÉZKEDÉSEK

1. Az akkumulátort mindig 0˚C és 40˚C közötti
hőmérsékleten töltse. A 0˚C alatt végzett töltés az
akkumulátor túltöltését okozhatja, ami veszélyes. Az
akkumulátor 40˚C fölötti hőmérsékleten nem tölthető.
A legmegfelelőbb hőmérséklet a töltéshez 20-25˚C.

2. Ne használja az akkumulátortöltőt folyamatosan.
Ha befejezett egy töltést, hagyja az akkumulátortöltőt
kb. 15 percig állni, mielőtt másik töltésbe kezd.

3. Ne engedje, hogy a tölthető akkumulátor
csatlakoztatására szolgáló nyílásba idegen anyag
kerüljön.

4. Soha ne szedje szét a tölthető akkumulátort és az
akkumulátortöltőt.

5. Soha ne zárja rövidre a tölthető akkumulátort. Az
akkumulátor rövidzárlata nagy áramerősséget és
magas hőmérsékletet eredményez. Ez égési sérülést,
illetve az akkumulátor sérülését okozza.

6. Ne dobja tűzbe a tölthető akkumulátort.
A tűzbe dobott tölthető akkumulátor felrobbanhat.

7. A készülék folyamatos használat mellett
túlmelegedhet, ami a motor és a kapcsoló károsodását
okozatja. Kérjük, körülbelül 15 percig ne használja
a szerszámgépet.

8. Ne dugjon semmiféle tárgyat az akkumulátortöltő
szellőzőnyílásaiba.
Az akkumulátortöltő szellőzőnyílásaiba dugott fém
vagy gyúlékony tárgyak elektromos áramütést, vagy
az akkumulátortöltő sérülését okozhatják.

9. Kimerült és tölthetetlenné vált akkumulátor használata
károsíthatja az akkumulátortöltőt.

10. Mielőtt a fal, padlózat, vagy a mennyezet vésésébe
illetve fúrásába kezdene, győződjön meg róla, hogy
nincsenek-e jelen beépített elektromos kábelek vagy
vezetékek.

11. Ha az akkumulátor töltés utáni élettartama annyira
lerövidül, hogy az gyakorlatilag használhatatlanná válik,
vigye vissza az akkumulátort abba a boltba, ahol azt
vásárolta. Ne dobja el a kimerült és tölthetetlenné
vált akkumulátort.

12. Viseljen fülvédőt
A zajnak való kitettség halláskárosodást okozhat.

13. Üzemelés közben vagy közvetlenül az üzemelést
követően ne érintse meg a fúróhegyet. A fúróhegy
üzemelés közben jelentős mértékben felmelegszik,
és súlyos égési sérüléseket okozhat.

14. Használja a szerszámhoz mellékelt segédmarkolatokat.
Az ellenőrzés elvesztése személyi sérülést okozhat.

15. Mindig szilárdan tartsa kézben a kéziszerszám
markolatát és oldalsó fogantyúját. Ellenkező esetben
az ellenerő helytelen, és esetleg veszélyes működést
eredményez.

16. Viseljen porálarcot
Ne lélegezze be a fúrási vagy vésési művelet során
képződő káros porokat. A por veszélyeztetheti a saját
és a mellette állók egészségét.

FIGYELMEZTETÉS A LÍTIUMION
AKKUMULÁTORRAL KAPCSOLATOSAN

Az élettartam meghosszabbításához a lítiumion akkumulátor
védelmi funkcióval van ellátva a működés leállításához. Az
alább leírt 1. és 2. esetben a termék használatakor a motor
leállhat, még ha húzza is a kapcsolót. Ez nem
meghibásodást jelez, hanem a védelmi funkció eredménye.
1. Amikor az akkumulátorban lemerül a töltés, a motor

leáll.
Ilyen esetben haladéktalanul fel kell tölteni.

2. Ha az eszköz túl van terhelve, előfordulhat, hogy a
motor leáll. Ez esetben oldja a szerszám kapcsolóját
és hárítsa el a túlterhelés okát. Ezt követően a gépet
ismét használhatja.

Kérjük, vegye figyelembe az alábbi figyelmeztetéseket és
biztonsági tudnivalókat.
FIGYELMEZTETÉS
Az akkumulátor szivárgásának, felforrósodásának, füst
képződésének, illetve a robbanás vagy tűz keletkezésének
megelőzése érdekében kérjük, tartsa be az alábbi
óvintézkedéseket.
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MŰSZAKI ADATOK

KÉZISZERSZÁM

Típus DH14DSL DH18DSL

Terheletlen sebesség Alacsony/Magas 0 – 750 perc–1 / 0 – 1500 perc–1

Ütésszám teljes terhelés mellett Alacsony/Magas 0 – 3100 perc–1 / 0 – 6200 perc–1

Beton 16 mm

Kapacitás Fúrás Acél 13 mm

Fa 18 mm

Tölthető akkumulátor BSL1430: Li-ion 14,4 V BSL1830: Li-ion 18 V
(3,0 Ah 8 cella) (3,0 Ah 10 cella)

Súly 2,1 kg 2,2 kg

� Ne használja az „ALACSONY” üzemmódot a fafúró használatakor. A motor leéghet.

AKKUMULÁTORTÖLTŐ

1. Ügyeljen rá, hogy fémforgács és por ne gyülemeljen
fel az akkumulátoron.

� Munka közben ügyeljen rá, hogy fémforgács és por
ne hulljon az akkumulátorra.

� Ügyeljen rá, hogy a munka közben az elektromos
kéziszerszámra hulló fémforgács és por ne gyülemeljen
fel az akkumulátoron.

� A használaton kívül akkumulátort ne tárolja
fémforgácsnak és pornak kitett helyen.

� Az akkumulátor eltárolása előtt távolítsa el a rárakódott
fémforgácsot és port, és ne tárolja fém alkatrészekkel
együtt (csavarok, szögek, stb.).

2. Ne bontsa meg az akkumulátor burkolatát hegyes
tárggyal, például tűvel, ne üssön rá kalapáccsal, ne
álljon rá, ne ejtse le, és ne tegye ki erős fizikai behatásnak.

3. Ne használjon láthatóan sérült vagy deformálódott
akkumulátort.

4. Ne használja az akkumulátort fordított polaritással.
5. Ne csatlakoztassa az akkumulátort közvetlenül az

elektromos csatlakozóaljzathoz vagy szivargyújtó-
csatlakozóhoz.

6. Az akkumulátort kizárólag rendeltetése szerint
használja.

7. Azonnal állítsa le az akkumulátor töltését, ha a töltés
az előírt töltési idő után sem sikeres.

8. Ne tegye ki az akkumulátort magas hőmérsékletnek
vagy nyomásnak. Ne helyezze az akkumulátort
mikrohullámú sütőbe, szárítógépbe vagy
nagynyomású konténerbe.

9. Az akkumulátort tartsa tűztől távol, ha szivárgást
vagy áporodott szagot észlel.

10. Ne használja az akkumulátort erős statikus
elektromosság közelében.

11. Azonnal vegye ki az akkumulátort a készülékből vagy
a töltőből, és hagyja abba annak használatát, ha
szivárgást, áporodott szagot, felforrósodást,
elszíneződést vagy deformációt észlel.

FIGYELEM
1. Ha az akkumulátorból szivárgó sav szembe jutna,

semmiképpen ne dörzsölje, hanem öblítse ki folyó
vízzel, és azonnal forduljon orvoshoz.
Kezelés nélkül a folyadék látáskárosodást okozhat.

2. Ha a folyadék bőrével vagy ruházatával érintkezik,
azonnal mossa le folyó vízzel.
A folyadék irritálhatja a bőrt.

3. Ne használja az akkumulátort, és vigye azt vissza a
kereskedőhöz, ha az első alkalommal való
használatkor rozsdásodást, áporodott szagot,
felforrósodást, elszíneződést, deformációt vagy egyéb
rendellenességet észlel.

FIGYELMEZTETÉS
Ha egy elektromosan vezetőképes idegen tárgy kerül a
lítium-ion akkumulátor csatlakozói közé, rövidzárlat fordulhat
elő, tűzveszélyt eredményezve. Az akkumulátor tárolásakor
vegye figyelembe a következő dolgokat.
� Ne tegyen elektromosan vezetőképes forgácsot,

szegeket, acéldrótot, rézdrótot vagy egyéb drótot a
tároló dobozba.

� Vagy szerelje be az akkumulátort a szerszámgépbe,

vagy tárolja biztonságosan benyomva az
akkumulátorfedélbe, amíg a szellőzőnyílásokat elrejti

a rövidzárlat megelőzéséhez. (Lásd 1. Ábra)

Modell UC18YRSL

Töltési feszültség 14,4 V 18 V

 Súly 0,6 kg

STANDARD TARTOZÉKOK

A standard tartozékok előzetes bejelentés nélkül
változhatnak.

1 Oldalfogantyú .............................. 1

DH14DSL 2 Mélységmérő .............................. 1

(2LSCK) 3 Akkumulátortöltő ......................... 1
DH18DSL 4 Műanyag tok .............................. 1
(2LSCK) 5 Akumulator .................................. 2

6 Akkumulátorfedél ........................ 1

DH14DSL (NN) Akkumulátor, akkumulátortöltő, műanyag
DH18DSL (NN) tok és akkumulátorfedél nélkül.



49

Magyar

SZERSZÁMGÉPEKRE VONATKOZÓ
ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

 FIGYELEM
Olvasson el minden biztonsági figyelmeztetést és minden

utasítást.

A figyelmeztetések és utasítások be nem tartása áramütést,
tüzet és/vagy súlyos sérülést eredményezhet.

Ôrizzen meg minden figyelmeztetést és utasítást a
jövőbeni hivatkozás érdekében.

A "szerszámgép" kifejezés a figyelmeztetésekben a hálózatról
működő (vezetékes) vagy akkumulátorról működő (vezeték
nélküli) szerszámgépre vonatkozik.

1) Munkaterületi biztonságr
a) Tartsa a munkaterületet tisztán és jól megvilágítva.

A telezsúfolt vagy sötét területek vonzzák a baleseteket.
b) Ne üzemeltesse a szerszámgépeket

robbanásveszélyes atmoszférában, mint például

gyúlékony folyadékok, gázok vagy por jelenlétében.

A szerszámgépek szikrákat keltenek, amelyek
meggyújthatják a port vagy gőzöket.

c) Tartsa távol a gyermekeket és körülállókat,

miközben a szerszámgépet üzemelteti.
A figyelemelvonás a kontroll elvesztését okozhatja.

2) Érintésvédelem
a) A szerszámgép dugaszoknak meg kell felelniük

az aljzatnak.

Soha, semmilyen módon ne módosítsa a dugaszt.
Ne használjon semmilyen adapter dugaszt földelt

szerszámgépekkel.

A nem módosított dugaszok és a megfelelő aljzatok
csökkentik az áramütés kockázatát.

b) Kerülje a test érintkezését földelt felületekkel, mint

például csövekkel, radiátorokkal, tűzhelyekkel és
hűtőszekrényekkel.

Az áramütés kockázata megnövekszik, ha a teste
földelve van.

c) Ne tegye ki a szerszámgépeket esőnek vagy

nedves körülményeknek.

A szerszámgépbe kerülő víz növeli az áramütés
kockázatát.

d) Ne rongálja meg a vezetéket. Soha ne használja

a vezetéket a szerszámgép szállítására, húzására
vagy kihúzására.

Tartsa távol a vezetéket a hőtől, olajtól, éles

szegélyektől vagy mozgó alkatrészektől.
A sérült vagy összekuszálódott vezetékek növelik
az áramütés kockázatát.

e) Szerszámgép szabadban történő üzemeltetése
esetén használjon szabadtéri használatra

alkalmas hosszabbító kábelt.

A szabadtéri használatra alkalmas kábel használata
csökkenti az áramütés kockázatát.

f) Ha elkerülhetetlen a szerszámgép nyirkos helyen

történő használata, használjon maradékáram-
készülékkel (RCD) védett táplálást.

Az RCD használata csökkenti az áramütés kockázatát.

3) Személyi biztonság

a) Álljon készenlétben, figyelje, hogy mit tesz, és

használja a józan eszét a szerszámgép
üzemeltetésekor.

Ne használja a szerszámgépet fáradtan, kábítószer,

alkohol vagy gyógyszer befolyása alatt.

A szerszámgépek üzemeltetése közben egy
pillanatnyi figyelmetlenség súlyos személyi sérülést
eredményezhet.

b) Használjon személyi védőfelszerelést. Mindig

viseljen védőszemüveget.

A megfelelő körülmények esetén használt
védőfelszerelés, mint például a porálarc, nem csúszó
biztonsági cipő, kemény sisak, vagy hallásvédő
csökkenti a személyi sérüléseket.

c) Előzze meg a véletlen elindítást. Győződjön meg

arról, hogy a kapcsoló a KI helyzetben van, mielőtt

csatlakoztatja az áramforráshoz és/vagy az
akkumulátorcsomaghoz, amikor felveszi vagy

szállítja a szerszámot.

A szerszámgépek szállítása úgy, hogy az ujja a
kapcsolón van vagy a bekapcsolt helyzetű
szerszámgépek áram alá helyezése vonzza a
baleseteket.

d) Távolítson el minden állítókulcsot vagy

csavarkulcsot, mielőtt bekapcsolja a

szerszámgépet.
A szerszámgép forgó részéhez csatlakoztatva
hagyott csavarkulcs vagy kulcs személyi sérülést
eredményezhet.

e) Ne nyúljon át. Mindenkor álljon stabilan, és őrizze

meg egyensúlyát.

Ez lehetővé teszi a szerszámgép jobb ellenőrzését
váratlan helyzetekben.

f) Öltözzön megfelelően. Ne viseljen laza ruházatot

vagy ékszert. Tartsa távol a haját, ruházatát és
kesztyűjét a mozgó részektől.

A laza ruházat, ékszer vagy hosszú haj beakadhat
a mozgó részekbe.

g) Ha vannak rendelkezésre bocsátott eszközök a

porelszívó és gyűjtő létesítmények

csatlakoztatásához, gondoskodjon arról, hogy ezek
csatlakoztatva és megfelelően használva legyenek.

A porgyűjtő használata csökkentheti a porhoz
kapcsolódó veszélyeket.

4) A szerszámgép használata és ápolása

a) Ne erőltesse a szerszámgépet. Használjon az
alkalmazásához megfelelő szerszámgépet.

A megfelelő szerszámgép jobban és
biztonságosabban végzi el a feladatot azon a
sebességen, amelyre azt tervezték.

b) Ne használja a szerszámgépet, ha a kapcsoló nem

kapcsolja azt be és ki.
Az a szerszámgép, amely a kapcsolóval nem
vezérelhető, veszélyes és meg kell javítani.

c) Húzza ki a dugaszt az áramforrásból és/vagy az
akkumulátorcsomagot a szerszámgépből, mielőtt

bármilyen beállítást végez, tartozékokat cserél

vagy tárolja a szerszámgépeket.
Az ilyen megelőző biztonsági intézkedések csökkentik
a szerszámgép véletlen beindulásának kockázatát.

d) A használaton kívüli szerszámgépeket tárolja úgy,
hogy gyermekek ne érhessék el, és ne engedje

meg, hogy a szerszámgépet vagy ezeket az

utasításokat nem ismerő személyek üzemeltessék
a szerszámgépet.

Képzetlen felhasználók kezében a szerszámgépek
veszélyesek.

e) A szerszámgépek karbantartása. Ellenőrizze a

helytelen beállítás, a mozgó részek elakadása,

alkatrészek törése és minden olyan körülmény
szempontjából, amelyek befolyásolhatják a

szerszám működését.
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OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK
(külön beszerezhetők)

1. Akkumulátor
(1) BSL1430: DH14DSL

2. Szerszám és adapter

Adapter vékony szárhoz
(SDS-plusz szár)Fúróhegy (vékony szárú)

�Lyukak fúrása betonba vagy
csempébe

 + 

Fúróhegy (kúpos szárú)
Kúposszár-
adapter

Ék

�Lyukak fúrása betonba

� Horgony elhelyezése

Horgony elhelyező adapter

 +  + 

Tokmányadapter

Fúrótokmány
(13 VLRB-D)

Speciális
csavar

�Bontási művelet
    

Porsapka Porgyűjtő (B)

F
o

rg
a

tá
s
 +

 k
a

la
p

á
lá

s

�Lyukak fúrása betonba vagy
csempébe

�Lehorgonyzó lyukak fúrása

�Csavarbehajtás

�Fúrás acélban vagy fában

, Behajtóhegy - Behajtóhegy

Fúróhegy acélhoz Fúróhegy fához

Fúrórúd
(kerek típusú)

Fúróhegy

Szerszám Adapter

Felfelé néző munkáknál használja

     

  

C
s
a

k
 f

o
rg

a
tá

s

(                )
Egyenes szárú
fúróhegy ütvefúráshoz

13mm-es fúrókalapács
tokmány (SDS-plusz szár)

(2) BSL1830: DH18DSL

Hasznos lehet egy pár extra akkumulátor
előkészítése.
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� Lyukak fúrása betonba vagy csempébe

Fúróhegy (vékony szárú)
Külső átm. Teljes hossz Hasznos hossz

3,4 mm
90 mm 45 mm

3,5 mm

Kúposszár-adapter
Kúpos mód

1. sz. morzekúp
A- kúp
B- kúp

� Lehorgonyzó lyukak fúrása

SDS-plusz fúróhegy

Külső átm. Teljes hossz Hasznos hossz
4,0 mm 110 mm 50 mm

5,0 mm
110 mm 50 mm
160 mm 100 mm

5,5 mm 110 mm 50 mm
6,5 mm 160 mm 100 mm
7,0 mm 160 mm 100 mm
8,0 mm 160 mm 100 mm
8,5 mm 160 mm 100 mm
9,0 mm 160 mm 100 mm

12,0 mm
166 mm 100 mm
260 mm 200 mm

12,7 mm 166 mm 100 mm
14,0 mm 166 mm 100 mm
15,0 mm 166 mm 100 mm

16,0 mm
166 mm 100 mm
260 mm 200 mm

� Horgony elhelyezése

Horgony elhelyező adapter
Horgonyméret

W 1/4”
W 5/16”
W 3/8”

A tetszés szerint választható tartozékok előzetes bejelentés
nélkül bármikor változhatnak.

ALKALMAZÁSOK

Forgás és kalapács funkció
� Horgony lyukak fúrása
� Lyukak fúrása betonba
� Lyukak fúrása csempébe
Csak forgás funkció
� Fúrás acélban vagy fában

(választható kiegészítőkkel)
� Gépi csavarok, facsavarok meghúzása

(választható kiegészítőkkel)

AZ AKKUMULÁTOR KIVÉTELE/BEHELYEZÉSE

1. Az akkumulátor kivétele
Tartsa szorosan a markolatot és tolja el az akkumulátor
reteszeit (2 db.) az akkumulátor eltávolításához. (lásd
1 és 2. Ábra)

FIGYELEM

Soha ne zárja rövidre az akkumulátort.
2. Az akkumulátor behelyezése

Illessze helyére az akkumulátort, a megfelelő
polaritásokat betartva (lásd 2. Ábra).

TÖLTÉS

A behajtó/fúrógép használata előtt töltse fel az akkumulátort
a következők szerint:
1. Csatlakoztassa az akkumulátortöltő tápkábelét a

dugaszolóaljzathoz.

Amikor a tápkábel csatlakoztatva van, a töltő
jelzőlámpája pirosan villog. (1 másodperces
időközöként).

2. Helyezze az akkumulátort az akkumulátortöltőbe.
Pontosan illessze az akkumulátort a töltőbe úgy, hogy
a bonal a 3, 4. Ábrán megfelelően látható legyen.

3. Töltés
Ha az akkumulátort behelyezi a töltőbe, a töltés
megkezdődik, és a jelzőlámpa piros fénnyel világít.
Amint az akkumulátor töltése befejeződött, a jelzőlámpa
piros fénnyel villot. (1 másodperces időközönként) (Lásd
az 1. Táblázatot).

(1) A jelzőlámpa jelzései
A jelzőlámpa jelzéseit az akkumulátortöltő illetve az
akkumulátor állapotának megfelelően az 1. Táblázat
tartalmazza.
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1. Táblázat

A jelzőlámpa jelzései

Töltés előtt Villog Kigyullad 0,5 mp.-ig. Elalszik 0,5 mp.-ig
(Nem világít 0,5 mp.-ig)

Világít Folyamatosan világít

Villog Kigyullad 0,5 mp.-ig. Elalszik 0,5 mp.-ig
(Nem világít 0,5 mp.-ig)

Kigyullad 0,1 mp.-ig. Elalszik 0,1 mp.-ig
(Nem világít 0,1 mp.-ig)
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Világít Folyamatosan világítTúlmelegedési
készenlét

A jelzőfény
zöld színnel
világít.

Töltés közben

Töltés
befejeződött

Nem
lehetséges a
töltés

Az akkumulátor
túlmelegedett.
Nem lehet tölteni.
(A töltés akkor kezdődik,
amikor az akkumulátor lehűl)

A jelzőfény
világit vagy
piros fénnyel
villog.

Az akkumulátor vagy
az akkumulátortöltő
meghibásodott

(2) A tölthető akkumulátor hőmérsékletével kapcsolatos
megjegyzések
Az újratölthető akkumulátorok hőmérsékletét a 2.

Táblázat mutatja, a felforrósodott akkumulátorokat
újratöltés előtt egy kis ideig hűteni kell.

2. Táblázat Akkumulátorok töltési tartományai

(3) A töltési idővel kapcsolatos megjegyzések
Az akkumulátortöltő és az akkumulátor kombinációjától
függően a töltési idők a 3. Táblázatban szereplők lesznek.

3. Táblázat Töltési idő (20˚C-on)

MEGJEGYZÉS

A töltési idő a hőmérséklettől és a hálózati feszültségtől
függően változhat.

4. Húzza ki a hálózati csatlakozózsinórt a

dugaszolóaljzatból
5. Tartsa szilárdan kézben az akkumulátortöltőt, és

húzza ki belőle az akkumulátort

MEGJEGYZÉS:
Töltés után először húzza ki az akkumulátorokat a
töltőből, azután tartsa megfelelően az akkumulátorokat.

Hogyan érhető el, hogy az akkumulátorok tovább
tartsanak.

(1) Az akkumulátorokat teljes lemerülésük előtt töltse fel.
Amikor érzi, hogy a kéziszerszám teljesítménye gyengül,
ne használja azt tovább, hanem töltse fel az
akkumulátort.
Amennyiben tovább használja a gyengülő erejő
szerszámot és teljesen lemeríti azt, az akkumulátor
megsérülhet és élettartama emiatt lerövidülhet.

(2) Kerülje a magas hőmérsékleten történő töltést
A tölthető akkumulátor közvetlenül használat után forró
lesz. Ha egy ilyen akkumulátort közvetlenül a használat
után tölteni kezd, akkor annak belső vegyi anyaga
bomlásnak indul, és az akkumulátor élettartama
lerövidül. Hagyja az akkumulátort hűlni egy darabig,
és csak akkor töltse fel, ha teljesen lehőlt.

FIGYELEM

� Folyamatos használat során az akkumulátortöltő
felmelegszik, ez okozza a meghibásodásokat. Amikor
a töltés befejeződött, a következő töltésig várjon 15
percet.

� Ha az akkumulátort használata vagy a nap sugárzása
miatt meleg állapotban tölti fel, az ellenőrző lámpa
zölden világíthat. Az akkumulátor nem töltődik fel. Ilyen
esetben hagyja, hogy az akkumulátor töltés előtt
lehűljön.

� Ha a jelzőlámpa piros színnel villog (0,2 másodperces
időközönként), akkor ellenőrizze hogy nincs-e valamilyen
idegen tárgy az akkumulátortöltőnek az akkumulátor
behelyezésére szolgáló nyílásában, és távolítsa el onnan
az esetleges idegen tárgyakat. Ha nincs a nyílásban
idegen tárgy, akkor lehetséges, hogy vagy az
akkumulátor, vagy az akkumulátortöltő meghibásodott.
Vigye őket szakszervizbe.

Tölthető akkumulátorok

BSL1430, BSL1830

Hőmérséklet, amelyen
az akkumulátor újra

tölthető

0˚C – 40˚C

          Akumulator
UC18YRSLŁadowarka

BSL1430, BSL1830 Kb. 45 perc

AZ ÜZEMELÉS ELŐTTI ÓVINTÉZKEDÉSEK

1. A fúróhegy felszerelése (5, 6 ábra)
FIYGELEM

A balesetek megelőzése érdekében győződjön meg
arról, hogy kikapcsolta a kéziszerszámot.

MEGJEGYZÉS

Olyan szerszámok, mint például fúrórudak, stb.
használatakor gondoskodjon arról, hogy csak a mi
cégünk által megjelölt eredeti alkatrészeket használja.

(1) Tisztítsa meg a fúróhegy szár részét.
(2) Csavaró mozdulattal illessze be a fúróhegyet a

szerszámtartóba addig, amíg az be nem kattan (5. ábra).
(3) A fúróhegy meghúzásával ellenőrizze a bekattanást.
(4) A fúróhegy eltávolításához húzza a karmantyút a nyíl

irányába és vegye ki a fúróhegyet.
2. Az akkumulátor illeszkedésének ellenőrzése
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3. A porvédő sapka és a porgyűjtő felszerelése (B)

(Választható kiegészítők) (7. ábra, 8. ábra)

A fúrókalapács felfelé irányuló fúrási műveletekhez
történő használata esetén a por és a részecskék
összegyűjtéséhez szerelje fel a porvédő sapkát vagy
a porgyűjtőt.

� A porvédő sapka felszerelése
Használja a porvédő sapkát úgy, hogy azt a 7. ábrán

bemutatottak szerint a fúróhegyhez csatlakoztatja.
Nagy átmérőjű hegy használatakor ezzel a fúrókalapáccsal
nagyítsa meg a porvédő sapkán lévő középső lyukat.

� A porgyűjtő felszerelése (B)
A porgyűjtő (B) használatakor (B) illessze fel a porgyűjtőt
(B) a hegy csúcsától úgy, hogy egy vonalba hozza azt
a karmantyú hornyával (8. ábra).

FIGYELEM

� A porvédő sapka és a porgyűjtő (B) kizárólag betonfúrási
munkákhoz használatosak. Ne használja őket fa- vagy
fémfúrási munkák során.

� Teljesen illessze fel a porgyűjtőt (B) a kéziszerszám
főegységének tokmány részére.

� Ha a fúrókalapácsot akkor kapcsolja be, amikor a
porgyűjtő (B) le van választva a betonfelületről, akkor
a porgyűjtő (B) együtt fog forogni a fúróheggyel.
Gondoskodjon arról, hogy a kapcsolót csak azt
követően nyomja meg, hogy a porvédő sapkát a
betonfelülethez nyomta. Amikor a porgyűjtőt (B) olyan
fúróheggyel használja, amelynek teljes hossza több
mint 190 mm, akkor a porgyűjtő (B) nem tudja érinteni
a betonfelszínt és forogni fog. Ezért a porgyűjtőt (B)
csak 166, 160 vagy 110 mm teljes hosszúságú
fúróhegyekhez csatlakoztatja használja.

� Ürítse ki a részecskéket két vagy három lyuk fúrása után.
� A porgyűjtő (B) eltávolítása után cserélje ki a fúróhegyet.
4. A behajtóhegy kiválasztása

A csavarfejek vagy a hegyek megsérülnek, hacsak
olyan hegyet nem választ a csavarok behajtására, amely
megfelel a csavar átmérőjének.

5. Ellenőrizze a hegy forgásának irányát (9. ábra)
A fej az óra járásának megfelelően forog (hátulról nézve),
ha a nyomógomb J-oldalát nyomja meg.
A nyomógomb B-oldalát az óra járásával ellentétes
forgóirány eléréséhez kell megnyomni (9. Ábra) (A L
és a R  jelzések fel vannak tüntetve a testen).

6. Folyamatos fúrás
Az egy töltés után betonba fúrható lyukak száma a
4. Táblázatban látható.

4. Táblázat

Az adatok tájékozató jellegűek. A fúrható lyukak száma
függ a használt fúrófej élességétől és a beton jellemzőitől
is.
FIGYELEM

A készülék folyamatos használat mellett túlmelegedhet,
ami a motor és a kapcsoló károsodását okozatja.
Kérjük, körülbelül 15 percig ne használja a
szerszámgépet.

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

1. A kapcsoló működtetése

� Az indítókapcsoló megnyomásakor a szerszámgép
forogni kezd. A kapcsoló elengedésekor a szerszámgép
leáll.

� A fúró-vésőkalapács forgási sebessége az
indítókapcsoló lenyomásának mértékével változtatható.
Az indítókapcsoló enyhe lenyomásakor a fordulatszám
alacsony, míg erősebben lenyomva a kapcsolót a
fordulatszám növekszik.

� Az indítókapcsoló felengedésekor működésbe lép a
fékező mechanizmus, amely leállítja a szerszámgépet.

2. Forgás + kalapálás

A váltókart fordítsa teljesen a „  ” jel irányába a
forgatás + kalapálás beállításához.

(1) Szerelje fel a fúróhegyet.
(2) Húzza meg a kioldókapcsolót (ravaszt) miután a

fúróhegy csúcsát a fúrás helyére illesztette (10. ábra).
(3) A fúrókalapácsot egyáltalán nem szükséges erőből

nyomni. Elegendő gyengéden úgy nyomni, hogy a
fúrásból származó por fokozatosan távozzék.

FIGYELEM

Amikor a fúróhegy az építés során használt betonvashoz
ér, a hegy azonnal leáll, és a fúrókalapács reagál a
forgásra. Kérjük, fogja szorosan az oldalfogantyút és
a fogantyút a 11. ábrán bemutatottak szerint.

3. Csak forgás
A váltókart fordítás teljesen a „ ” jel rányába a „csak
forgatás” beállításához. (10. ábra)
Fa vagy fém fúrásához az opcionális fúrótokmány és
a tokmány adapter használatával a következők szerint
járjon el.
A fúrótokmány és a tokmány adapter felszerelése:
(12. ábra)

(1) Illessze a fúrótokmányt a tokmány adapterbe.
(2) Az SDS-plusz szár része ugyanolyan, mint a fúróhegyé.

Ezért annak csatlakoztatásához olvassa el a „Fúróhegy
felszerelése” c. részt.

FIGYELEM
� A szükségesnél nagyobb erő alkalmazása egyáltalán

nem gyorsítja fel a munkát, és egyben károsítja a
fúróhegy csúcsát, és ezen túlmenően csökkenti a
fúrókalapács élettartamát is.

� A fúrókalapácsnak a fúrt lyukból történő kihúzása során
a fúróhegyek letörhetnek. A kihúzáshoz fontos a
nyomómozgás alkalmazása.

� Ne próbálja meg a fúrókalapács forgás és ütés funkcióját
használni akkor, amikor a fúrótokmány és a tokmány
adapter csatlakoztatva van. Ez rendkívüli módon
csökkenti a gép minden alkatrészének élettartamát.

4. Facsavarok behajtása (13. ábra)
(1) A megfelelő behajtó hegy kiválasztása.

Ha lehetséges, használjon kereszthornyos csavarokat,
ugyanis a behajtó hegy könnyen lecsúszik az egyszeres
hornyú csavarokról.

* Kis átmérőjű fúróhegyhez használjon adaptert.

Fej Mélység Fúrható lyukak számaátmérője
(mm)(mm) DH14DSL DH18DSL

*3,5 65 110

4 98 122

5 80 113

6 30 72 105

8 55 77

10 48 64

12 41 57

14 34 47

16 22 32
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(2) Facsavarok behajtása
Facsavarok megszorítása előtt készítsen a csavaroknak
alkalmas próbalyukakat a falapban. Illessze a hegyet
a csavarfej hornyába, és gyengéden hajtsa be a
csavarokat a lyukakba.

FIGYELEM
A facsavarnak alkalmas próbalyuk elkészítésekor
gondosan járjon el és vegye figyelembe a fa
keménységét. Ha a lyuk túl kicsi vagy sekély és ezért
túl nagy erő szükséges a csavarnak az ilyen lyukba
történő behajtásához, akkor a facsavar menete esetleg
megsérülhet.

5. A mélységmérő használata (14. ábra)

(1) Lazítsa meg az oldalfogantyún lévő gombot és illessze
be a mélységmérőt az oldalfogantyún lévő vezető
lyukba.

(2) Igazítsa meg a mélységmérő állását a lyuk mélységének
megfelelően, és biztonságosan szorítsa meg a gombot.

6. Hogyan használjuk a (kónuszos szárú) fúróhegyet és

a kónuszos szárú adaptert

(1) Szerelje fel a kónuszos szárú adaptert a fúrókalapácsra
(15. ábra).

(2) Szerelje fel a kónuszos szárú fúróhegyet a kónuszos
szárú adapterre (15. ábra).

(3) Kapcsolja BE a kapcsolót és fúrja ki a lyukat az előírt
mélységig.

(4) A kónuszos szárú fúróhegy eltávolításához illessze az éket
a kónuszos szárú adapter nyílásába és üsse meg az ék
fejét egy kalapáccsal úgy, hogy közben a hegy és az
adapter egy alátámasztó blokkon feküdjék (16. ábra).

7. Váltás az ŇALACSONYÓ és a ŇMAGASÓ üzemmódok

között

A kalapács ütőereje a használatnak megfelelően a
váltógomb segítségével a 17. Ábrán látható módón
növelhető vagy csökkenthető. Az erőt a használatnak
megfelelően állítsa be.

(1) ŇALACSONYÓ üzemmód ... csökkentett ütőerő
Alkalmazásával megelőzhető az 4,3 mm átmérőnél
vékonyabb fúrófejek elgörbülése vagy törése.

(2) ŇMAGASÓ üzemmód ... megnövelt ütőerő
� Alkalmazása az 4 mm átmérőnél vastagabb fúrófejek

használatakor gyors és hatékony fúrást biztosít.
� Fa és fém fúrásakor használható.
FIGYELEM

Fa fúrásakor ne használja az “ALACSONY” üzemmódot.
Az alacsony teljesítmény miatt a motor leéghet.

8. A fennmaradó töltés ellenőrzése

Amikor megnyomja a fennmaradó töltés kijelzőjének
kapcsolóját, a fennmaradó töltést jelző lámpa kigyullad,
és ellenőrizheti a fennmaradó töltést. (18. Ábrát) Amikor
felengedi a fennmaradó töltés kijelzőjének kapcsolóját,
a fennmaradó töltést jelző lámpa kialszik. A 5. Táblázat

mutatja a fennmaradó töltést jelző lámpa egyes
jelzéseihez tartozó fennmaradó töltést.

A fennmaradó töltés jelzője csak tájékoztató jellegű, a
külső hőmérséklettől és az akkumulátor tulajdonságaitól
függően más-más értékeket jeleníthet meg.

MEGJEGYZÉS

� Ne üssön rá erősen a kapcsolópanelre és ne törje el
azt, mert ebből problémák származhatnak.

� Az akkumulátor terhelésének csökkentése érdekében
a fennmaradó töltést jelző lámpa csak a kapcsoló
megnyomása esetén világít.

9. A LED fényforrás használata

Amikor megnyomja a lámpa kapcsolóját a
kapcsolópanelen, a LED kigyullad vagy kialszik. (19.
Ábrát)
Az akkumulátor terhelésének csökkentése
érdekében kapcsolja ki gyakran a LED fényforrást.

FIGYELEM

� Ne nézzen közvetlenül a fényforrásba.
Ha folyamatosan a fényforrásba néz, a szeme
megsérülhet.

MEGJEGYZÉS

� Az akkumulátor a LED kikapcsolásának elfelejtéséből
adódó terhelésének csökkentése érdekében a fényforrás
körülbelül 15 perc elteltével automatikusan kialszik.

KENÉS

Ebben a fúrókalapácsban alacsony viszkozitású zsírt
alkalmazunk, tehát ez a zsír kicserélés nélkül is hosszú
ideig használható. Ha meglazult csavarból zsír szivárog,
kérjük, a zsír cseréje végett vegye fel a kapcsolatot a
legközelebbi szervizzel.
A fúró-vésőkalapács élettartamának csökkenését okozhatja,
ha nem megfelelő kenés mellet használja.
FIGYELEM
Ebben a gépben speciális zsírt (FG-6A) használunk, ezért
más zsír használata csökkenti a szerszám normál
teljesítményét. Kérjük, tegye lehetővé, hogy a zsír cseréjét
egyik szakszervizünk végezze el. Kérjük, tegye lehetővé,
hogy a zsír cseréjét egyik szervizünk végezze el.

KARBANTARTÁS ÉS ELLENŐRZÉS

1. A szerszám ellenőrzése

Mivel a tompa élő szerszámok használata csökkenti
a munka hatékonyságát és a motor meghibásodását
okozhatja, ezért azonnal élezze meg a szerszámhegyet,
ha kopást észlel rajta.

  Lámpa jelzése   Fennmaradó töltés

Elegendő töltés áll rendelkezésre.

5. Táblázat

A teljes kapacitás fele áll
rendelkezésre.

Az akkumulátor szinte teljesen
lemerült.

A lehető leghamarabb töltse újra.
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2. A rögzítőcsavarok ellenőrzése

Rendszeresen ellenőrizze az összes rögzítőcsavart, és
ügyeljen rá, hogy azok megfelelően meg legyenek
húzva. Ha valamelyik csavar ki lenne lazulva, azonnal
húzza meg. Ennek elmulasztása súlyos veszéllyel járhat.

3. A motor karbantartása
A motor részegység az elektromos szerszámgép „szíve”.
Ügyelni kell arra, nehogy a motor tekercselése
megrongálódjon és/vagy olajjal, il letve vízzel
benedvesedjen.

4. A szénkefék ellenőrzése (20. Ábra)

A motor belsejében fogyóeszköznek számító szénkefék
találhatók. Mivel a szénkefe túlzott kopása a motor
meghibásodását okozhatja, ezért azt ki kell cserélni,
ha túlzottan elkopik és a kopás mértéke eléri vagy
közelít az ún. „kopási határértékhez”. Ezen kívül a
szénkeféket mindig tisztán kell tartani, ügyelve arra,
hogy szabadon csússzanak a kefetartókon belül.

MEGJEGYZÉS

A szénkefe cseréjekor ügyeljen arra, hogy kizárólag
999054 kódszámú Hitachi szénkefét használjon.

5. A szénkefék cseréje

A szénkefe kivételéhez először vegye le annak
védősapkáját, majd egy csillagcsavarhúzót vagy hasonló
szerszámot a szénkefe kiálló részébe akasztva vegye
ki azt a 22. Ábrán látható módon.
A szénkefe beszerelésekor annak irányát úgy kell
megválasztani, hogy a szénkefe-szög illeszkedjen a
szénkefén kívüli érintkező részbe.  Ezután tolja be azt
az ujjával a 23. Ábrán látható módon. Végül szerelje
fel a szénkefe védősapkáját.

FIGYELEM

Feltétlenül dugja be a szénkefe szögét a szénkefe
csövén kívüli érintkező részbe (A két rendelkezésre álló
szög bármelyikét bedughatja).
Ezt a műveletet nagy körültekintéssel kell végezni,
hiszen bármilyen hiba esetén a szénkefe szöge
deformálódhat, a motor korai meghibásodását okozva.

6. A kéziszerszám külső tisztítása
Ha a szerszámgép beszennyeződött, törölje le puha,
száraz, vagy szappanos vízzel megnedvesített
rongydarabbal. Ne használjon klórtartalmú oldószereket,
benzint, vagy hígítót, mert ezek oldják a mőanyagokat.

7. Tárolás

A szerszámgépet olyan helyen tárolja, ahol a
hőmérséklet 40˚C alatt van, és ahol gyermekek nem
férhetnek hozzá.

8. Szervizelési alkatrészlista
FIGYELEM

Hitachi kéziszerszámok javítását, módosítását és
ellenőrzését csak Hitachi Szakszervíz végezheti.
Javítás vagy egyéb karbantartás esetén hasznos ha ezt
a szervíz-alkatrész listát a szerszámmal együtt átadjuk a
Hitachi Szakszervíznek.
A kéziszerszámok üzemeltetése és karbantartása során
be kell tartani az egyes országokban érvényben lévő
biztonsági rendelkezéseket és szabványokat.

MÓDOSÍTÁSOK

A Hitachi kéziszerszámok állandó tökéletesítéseken
mennek át, hogy alkalmazni tudják a legújabb műszaki
fejlesztések eredményeit.
Éppen ezért egyes alkatrészek előzetes bejelentés nélkül
megváltozhatnak.

GARANCIA

A Hitachi Power Tools szerszámokra a törvényes/országos
előírásoknak megfelelő garanciát vállalunk. A garancia nem
vonatkozik a helytelen vagy nem rendeltetésszerű
használatból, továbbá a normál mértékűnek számító
elhasználódásból, kopásból származó meghibásodásokra,
károkra. Reklamáció esetén kérjük, küldje el a - nem
szétszerelt - szerszámot a kezelési útmutató végén található
GARANCIA BIZONYLATTAL együtt a hivatalos Hitachi
szervizközpontba.

MEGJEGYZÉS:
A HITACHI folyamatos kutatási és fejlesztési programja
következtében az itt szereplő műszaki adatok előzetes
bejelentés nélkül változhatnak.

A környezeti zajra és vibrációra vonatkozó információk
A mért értékek az EN60745 szabványnak megfelelően kerültek
meghatározásra és az ISO 4871 alapján kerülnek közzétételre.

Mért A hangteljesítmény-szint: 97 dB (A)
Mért A hangnyomás-szint: 86 dB (A)
Bizonytalanság KpA: 3 dB (A)

Viseljen hallásvédelmi eszközt.

EN60745 szerint meghatározott rezgési összértékek
(háromtengelyű vektorösszeg).

Ütvefúrás betonba:
Rezgési kibocsátási érték ah, HD = 10,8 m/s2

Bizonytalanság K = 2,2 m/s2

FIGYELEM

� A rezgési kibocsátási érték a szerszámgép tényleges
használata során különbözhet a megadott értéktől a
szerszám használatának módjaitól függően.

� A kezelő védelméhez szükséges biztonsági intézkedések
azonosításához, amelyek a használat tényleges
körülményeinek való kitettség becslésén alapulnak
(számításba véve az üzemeltetési ciklus minden részét,
mint például az időket, amikor a szerszám ki van kapcsolva,
és amikor üresjáratban fut a bekapcsolási időn túl).
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English Čeština

GUARANTEE CERTIFICATE

1 Model No.

2 Serial No.

3 Date of Purchase

4 Customer Name and Address

5 Dealer Name and Address

(Please stamp dealer name and address)

Polski Slovenščina

Ελληνικά Română

Deutsch Türkçe

ZÁRUČNÍ LIST

1 Model č.
2 Série č.
3 Datum nákupu
4 Jméno a adresa zákazníka
5 Jméno a adresa prodejce

(Prosíme o razítko se jménem a adresou
prodejce)

GARANTIESCHEIN

1 Modell-Nr.

2 Serien-Nr.

3 Kaufdaturn

4 Name und Anschrift des Kunden

5 Name und Anschrift des Händlers

(Bitte mit Namen und Anschrift des

Handlers abstempeln)

GARANTÓ SERTÓFÓKASI

1 Model No.

2 Seri No.

3 Satın Alma Tarihi

4 Müßteri Adı ve Adresi

5 Bayi Adı ve Adresi

(Lütfen bayi adını ve adresini kaße olarak

basın)

¶π™∆√¶√π∏∆π∫√ ∂°°À∏™∏™

1 Αρ. Μ�ντέλ�υ

2 Αύ�ων Αρ.

3 Ηµερ�µηνία αγ�ράς

4 ΄�ν�µα και διεύθυνση πελάτη

5 ΄�ν�µα και διεύθυνση µεταπωλητή

(Παρακαλ�ύµε να !ρησιµ�π�ιηθεί

σ"ραγίδα)

CERTIFICAT DE GARANŢIE

1 Model nr.
2 Nr. de serie
3 Data cumpărării
4 Numele și adresa clientului
5 Numele și adresa distribuitorului

(Vă rugăm aplicaţi ștampila cu numele și
adresa distribuitorului)

GWARANCJA

1 Model
2 Numer seryjny
3 Data zakupu
4 Nazwa klienta i adres
5 Nazwa dealera i adres

(Pieczęć punktu sprzedaży)

GARANCIJSKO POTRDILO

1 Št. modela
2 Serijska št.
3 Datum nakupa
4 Ime in naslov kupca
5 Ime in naslov prodajalca

(Prosimo vtisnite žig z imenom in naslovom
prodajalca)

Magyar

GARANCIA BIZONYLAT

1 Típusszám
2 Sorozatszám
3 A vásárlás dátuma
4 A Vásárló neve és címe
5 A Kereskedő neve és címe

(Kérjük ide elhelyezni a Kereskedő nevének
és címének pecsétjét)

PyccÍËÈ

ÉAPAHTàâHõâ CEPTàîàKAT

1 MoÀeÎë £

2 CepËÈÌêÈ £

3 ÑaÚa ÔoÍyÔÍË

4 HaÁÇaÌËe Ë aÀpec ÁaÍaÁäËÍa

5 HaÁÇaÌËe Ë aÀpec ÀËÎepa

(èoÊaÎyÈcÚa, ÇÌecËÚe ÌaÁÇaÌËe Ë aÀpec

ÀËÎepa)
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Čeština

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ S CE

Prohlašujeme na svoji zodpovědnost, že tento výrobek odpovídá
normám EN60745, EN60335, EN55014 a EN61000 v souladu
se směrnicemi 2004/108/EC, 2006/95/EC a 98/37/EC.

Toto prohlášení platí pro výrobek označený značkou CE.

Türkçe

AB UYGUNLUK BEYANI

Bu ürünün, 2004/108/EC, 2006/95/EC ve 98/37/EC sayılı
Konsey Direktiflerine uygun olarak, EN60745, EN60335,
EN55014 ve EN61000 sayılı standartlara ve
standartlaßtırılmıß  belgelere uygun olduåunu, tamamen
kendi sorumluluåumuz altında beyan ederiz.

Bu beyan, üzerinde CE ißareti bulunan ürünler için
geçerlidir.

Română

DECLARAŢIE DE CONFORMITATE CE

Declarăm pe propria răspundere că acest produs este
conform cu standardele sau documentele de standardizare
EN60745, EN60335, EN55014 și EN61000 și cu Directivele
Consiliului 2004/108/CE, 2006/95/CE și 98/37/CE.

Prezenta declaraţie se referă la produsul pe care este
aplicat semnul CE.

Slovenščina

EC DEKLARACIJA O SKLADNOSTI

Po lastni odgovornosti objavljamo, da je izdelek v skladu
s standardi ali standardiziranimi dokumenti EN60745,
EN60335, EN55014 in EN61000 v skladu z direktivami
Sveta 2004/108/EC, 2006/95/EC in 98/37/EC.

Deklaracija je označena na izdelku s pritrjeno CE označbo.

PyccÍËÈ

ÑEKãAPAñàü COOTBETCTBàü EC

Mê c ÔoÎÌoÈ oÚÇeÚcÚÇeÌÌocÚëï ÁaÓÇÎÓeÏ, äÚo ÀaÌÌoe
ËÁÀeÎËe cooÚÇeÚcÚÇyeÚ cÚaÌÀapÚaÏ ËÎË
cÚaÌÀapÚËÁoÇaÌÌêÏ ÀoÍyÏeÌÚaÏ EN60745, EN60335,
EN55014 Ë EN61000 coÖÎacÌo ÑËpeÍÚËÇaÏ CoÇeÚa 2004/
108/EC, 2006/95/EC Ë 98/37/EC.

ÑaÌÌaÓ ÀeÍÎapaáËÓ oÚÌocËÚcÓ Í ËÁÀeÎËÓÏ, Ìa ÍoÚopêx
ËÏeeÚcÓ ÏapÍËpoÇÍa CE.

English

EC DECLARATION OF CONFORMITY

We declare under our sole responsibility that this

product is in conformity with standards or standardized

documents EN60745, EN60335, EN55014 and EN61000

in  accordance with Council Directives 2004/108/EC,

2006/95/EC and 98/37/EC.

This declaration is applicable to the product affixed CE

marking.

Deutsch

ERKLÄRUNG ZUR KONFORMITÄT MIT CE-REGELN

Wir erklären mit alleiniger Verantwortung, daß dieses

Produkt den Standards oder standardisierten

Dokumenten EN60745, EN60335, EN55014 und EN61000

in Übereinstimmung mit den Direktiven des Europarats

2004/108/CE, 2006/95/CE und 98/37/CE  entspricht.

Diese Erklärung gilt für Produkte, die die CE-Markierung

tragen.

Ελληνικά

EK ∆ΗΛ·ΣΗ ΕΝΑΡΜ�ΝΙΣΜ�Υ

∆ηλών�υµε µε απ-λυτη υπευθυν-τητα -τι αυτ- τ�
πρ�ι-ν είναι εναρµ�νισµέν� µε τα πρ-τυπα  ή τα
έγρα"α πρ�τύπων EN60745, EN60335, EN55014 και
EN61000 σε συµ"ωνία µε τις �δηγίες τ�υ Συµ2�υλί�υ
2004/108/EK, 2006/95/EK και 98/37/EK.

Αυτή η δήλωση ισ!ύει στ� πρ�ι-ν µε τ� σηµάδι CE.

Polski

DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z EC

Oznajmiamy z całkowitą odpowiedzialnością, że produkt
ten pozostaje w zgodzie ze standardami lub standardową
formą dokumentów EN60745, EN60335, EN55014 i
EN61000 w zgodzie z Zasadami Rady 2004/108/EC, 2006/
95/EC i 98/37/EC.

To oświadczenie odnosi się do załączonego produktu z
oznaczeniami CE.

Magyar

EU MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Teljes felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy ez a termék
megfelel az EN60745, EN60335, EN55014, és EN 61000
szabványoknak illetve szabványosított dokumentumoknak,
az Európa Tanács 2004/108/EC, 2006/95/EC és 98/37/EC
Tanácsi Direktíváival összhangban.

Jelen nyilatkozat a terméken feltüntetett CE jelzésre
vonatkozik.
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