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 A szerszámgépek üzemeltetése közben egy 
pillanatnyi fi gyelmetlenség is súlyos személyi 
sérülést eredményezhet.

b) Használjon személyi védőeszközöket. Mindig 
viseljen védőszemüveget.

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

c) Ne hagyja, hogy a gép véletlenül elinduljon. 
Győződjön meg arról, hogy a kapcsoló a 
kikapcsolt állásban van, mielőtt a szerszámgépet 
csatlakoztatja az áramforráshoz és/vagy 
behelyezi az akkumulátort, illetve amikor 
felveszi vagy szállítja a szerszámot.

 A szerszámgépek szállítása úgy, hogy az ujja a 
kapcsolón van, valamint a bekapcsolt 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 a gép felett. Mindig álljon stabilan, 
és őrizze meg egyensúlyát.

 Ez lehetővé teszi, hogy a szerszámgépet a váratlan 
helyzetekben is jobban irányítsa.

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 a porelszívó és gyűjtő berendezések 
csatlakoztatásához külön eszközöket kapott, 
akkor gondoskodjon arról, hogy ezeket 
csatlakoztassák és megfelelően használják.

 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 
vegye ki az akkumulátort 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 férhessenek hozzá, és 
ne engedje meg, hogy a szerszámgépet vagy 
ezeket az utasításokat nem ismerő személyek 
használják a szerszámgépet.

 Képzetlen felhasználók kezében a szerszámgépek 
veszélyesek.

e) Tartsa karban a szerszámgépeket. Ellenőrizze, 
hogy a szerszámgépen nincsenek-e elállítódva 
vagy beszorulva a mozgó alkatrészek, nincsenek-e 
törött alkatrészek, vagy van-e más körülmény, 
amely befolyásolhatja a szerszámgép működését.

 Ha a szerszámgép sérült, használat előtt 
javíttassa meg.

 Sok balesetet a rosszul karbantartott szerszámgépek 
okoznak.

A SZERSZÁMGÉPPEL 
KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS 
BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

 FIGYELMEZTETÉS
Olvasson el minden biztonsági fi gyelmeztetést és 
minden utasítást.
A fi gyelmeztetések és utasítások be nem tartása áramütést, 
tüzet és/vagy súlyos sérülést eredményezhet.
A fi gyelmeztetéseket és utasításokat tartalmazó 
útmutatót őrizze meg, hogy a jövőben is a 
rendelkezésére álljon.

A fi gyelmeztetésekben használt „szerszámgép” kifejezés a 
hálózatról működő (vezetékes) vagy akkumulátorról működő 
(vezeték nélküli) szerszámgépre vonatkozik.
1) Munkaterület biztonsága

a) A munkaterület mindig legyen tiszta és jól 
megvilágított.

 A zsúfolt vagy sötét területek vonzzák a baleseteket.
b) Ne használja a szerszámgépeket 

robbanásveszélyes légkörben, például gyúlékony 
folyadékok, gázok vagy por jelenlétében.

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

c) Ne engedje közel a gyermekeket és kívülállókat 
a szerszámgéphez annak használata közben.

 Elveszítheti az irányítását a gép felett, ha valaki 
eltereli a fi gyelmét.

2) Érintésvédelem
a) A szerszámgép dugaszainak az aljzatnak 

megfelelőnek kell lenniük.
 Soha, semmilyen módon ne alakítsa át a dugaszt.
 Ne használjon átalakító dugaszt földelt 

szerszámgépekhez.
 Az eredeti dugaszok és a megfelelő aljzatok 

használata csökkenti az áramütés kockázatát.
b) Kerülje a test érintkezését a földelt felületekkel, 

mint például csövekkel, radiátorokkal, 
tűzhelyekkel és hűtőszekrényekkel.

 Az áramütés kockázata nagyobb, 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 szállításához, 
húzásához vagy az aljzatból való kihúzásához.

 Tartsa távol a vezetéket hőtől, olajtól, éles 
szegélyektől vagy mozgó alkatrészektől.

 A sérült vagy összekuszálódott vezetékek növelik az 
áramütés kockázatát.

e) A 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 FI relével 
(érintésvédelmi relével) védett táplálást.

 A FI relé használata csökkenti az áramütés kockázatát.
3) Személyi biztonság

a) A szerszámgép használata közben maradjon 
mindig fi gyelmes, arra fi gyeljen, amit csinál, és 
használja a józan eszét. 

 Ne használja a szerszámgépet fáradtan, 
kábítószer, alkohol vagy gyógyszer hatása alatt. 

(Az eredeti utasítások fordítása)
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f) A vágószerszámokat tartsa élesen és tisztán.
 Az éles vágóélekkel rendelkező, megfelelően 

karbantartott vágószerszámok kevésbé valószínű, 
hogy elakadnak, és könnyebben kezelhetők.

g) A szerszámgép tartozékait és betétkéseit stb. 
használja a jelen útmutatónak megfelelően, 
fi gyelembe véve a munkakörülményeket és a 
végzendő munkát.

 A szerszámgép nem rendeltetésszerű használata 
veszélyes helyzetet eredményezhet.

5) Akkumulátoros szerszám használata és ápolása
a) Csak a gyártó által előírt töltővel töltse újra.
 Az egy bizonyos típusú akkumulátorhoz alkalmas 

töltő tűzveszélyt okozhat, ha egy másik fajta 
akkumulátorral használják.

b) A szerszámgépeket csak a kifejezetten hozzájuk 
való akkumulátorokkal használja.

 Bármilyen más akkumulátor használata sérülés- és 
tűzveszélyt okozhat.

c) Amikor az akkumulátor nincs használatban, 
tartsa távol más fémtárgyaktól, mint például 
iratkapcsoktól, érméktől, kulcsoktól, szegektől, 
csavaroktól vagy egyéb kis fémtárgyaktól, 
amelyek érintkezésbe hozhatnak két csatlakozót.

 Az akkumulátor csatlakozóinak rövidre zárása égési 
sérüléseket vagy tüzet okozhat.

d) Helytelen körülmények között az akkumulátorból 
folyadék folyhat ki; kerülje az érintkezést ezzel a 
folyadékkal. Ha véletlenül hozzáér, vízzel öblítse 
le. Ha a folyadék a szemmel kerül érintkezésbe, 
kérjen orvosi segítséget is.

 Az akkumulátorból kifolyó folyadék irritációt vagy 
égéseket okozhat.

6) Szerviz
a) A szerszámgépét képesítéssel rendelkező 

szerelővel javíttassa meg, csak azonos 
cserealkatrészek használatával.

 Ez biztosítja, hogy a szerszámgép biztonságos 
maradjon.

VIGYÁZAT
Tartsa távol a gyermekeket és beteg személyeket.
Amikor nem használja a szerszámokat, tárolja úgy, 
hogy gyermekek és beteg személyek ne férhessenek 
hozzá.

VEZETÉK NÉLKÜLI FÚRÓVAL ÉS 
CSAVARHÚZÓVAL KAPCSOLATOS 
ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI 
FIGYELMEZTETÉSEK 
1. A szerszámgépet a szigetelt fogófelületeknél fogva 

tartsa, ha olyan munkát végez, ahol a fúró vagy 
csavarhúzó rejtett vezetékkel érintkezhet. 

 Ha a fúró vagy csavarhúzó „feszültség alatt lévő” 
vezetékkel érintkezik, a szerszámgép nem szigetelt 
fémrészei is „feszültség alá kerülhetnek”, és 
megrázhatják a gépet használó személyt.

TOVÁBBI BIZTONSÁGI 
FIGYELMEZTETÉSEK
1. Győződjön meg róla, hogy a fúrni kívánt területen nincs 

rejtett akadály, ideértve a villamos vezetéket, illetve 
a víz- vagy gázvezetékeket. Ha ezeket átfúrja, azzal 
elektromos áramütést, rövidzárlatot, gázszivárgást vagy 
egyéb veszélyeket okozhat, amelyek súlyos balesethez 
vagy sérüléshez vezethetnek.

2. Használat közben tartsa biztosan a szerszámot. Ennek 
elmulasztása balesetet vagy sérülést eredményezhet.

3. Rögzítse a munkadarabot. A satuba vagy bilincsek közé 
fogott munkadarab rögzítése biztonságosabb, mint ha a 
kezében fogja.

4. A munkakörnyezet előkészítése és ellenőrzése. 
Ellenőrizze a munkakörnyezet alkalmasságát, és tartsa 
be az óvintézkedéseket.

5. Ne hagyja, hogy az újratölthető akkumulátor 
csatlakoztatására szolgáló nyílásba idegen anyag 
kerüljön.

6. Soha ne szerelje szét az újratölthető akkumulátort és a 
töltőt.

7. Soha ne zárja rövidre az újratölthető akkumulátort. 
Az akkumulátor rövidre zárása áramlökést, ezáltal 
túlmelegedést okoz. Ennek eredményeképpen az 
akkumulátor leéghet vagy károsodhat.

8. Ne dobja tűzbe az akkumulátort. Az akkumulátor 
felrobbanhat a tűzben.

9. Ha az akkumulátor működési ideje az újratöltést 
követően túl röviddé válik a rendes használathoz, akkor 
vigye vissza abba a boltba, ahol vásárolta. Ne dobja el a 
lemerült akkumulátort.

10. Ne dugjon semmit a töltő szellőzésére szolgáló 
résekbe. Ha fémtárgyat vagy gyúlékony anyagot dug a 
töltő szellőzésére szolgáló résekbe, azzal elektromos 
áramütést okozhat, vagy a töltő megrongálódhat.

11. Amikor fúrófejet helyez a tokmányba, húzza meg jól a 
hüvelyt. Ha a hüvely nem elég feszes, a fúrófej kicsúszhat 
vagy kieshet, és sérülést okozhat.

12. Amikor az állítógomb segítségével módosítja a forgási 
sebességet, győződjön meg róla, hogy a kapcsoló 
kikapcsolt állapotban van-e. Ha a sebességet a 
motor forgása közben módosítja, azzal megrongálja a 
fogaskerekeket.

13. A befogó kapcsológombja nem állítható az „1, 3, 5…22” 
számok vagy a pontok közé, és ne használja a gépet úgy, 
hogy a befogó kapcsológombját a „22” és a fúrójelzés 
közepén lévő vonal közé állítja. Ezzel kárt okozhat a 
gépben.

14. A készülék pihentetése folyamatos használat után. 
15. Ha a készüléket folyamatosan használja facsavarok 

meghúzására, akkor az akkumulátorcsere idején 
pihentesse a készüléket kb. 15 percig. A motor, 
kapcsoló stb. hőmérséklete megemelkedik, ha az 
akkumulátorcserét követően azonnal újrakezdi a 
munkát, és végül leég a motor.

16. A szerszám túlterhelése esetén a motor leállhat. Ebben 
az esetben kapcsolja ki a szerszámgépet, és szüntesse 
meg a túlterhelés okát. 

17. A motor forgását lezárhatja, amíg a készüléket fúróként 
használja. A csavarhúzó működtetésekor ügyeljen rá, 
hogy ne zárja le a motort.

18. Ha a motor elakad, azonnal kapcsolja ki a készüléket. Ha 
a motor huzamosabb ideig működik elakadva, a motor 
vagy az akkumulátor leéghet.

19. Ha a készüléket hideg körülmények között használja (0 
Celsius fok alatt), akkor bizonyos esetekben gyengülhet a 
meghúzási nyomaték, és csökkenhet a gép munkavégző 
képessége. Ez azonban csak átmeneti jelenség, és az 
akkumulátor felmelegedését követően helyreáll a gép 
rendes működése.

20. Szerelje fel biztonságosan a kampót. Ha a kampó nincs 
biztonságosan felszerelve, használat közben sérülést 
okozhat.

21. A LED lámpa automatikusan kikapcsol 15 perc után, 
hogy megakadályozza az akkumulátor lemerülését a 
bekapcsolva felejtett lámpa miatt.

22. Ne nézzen közvetlenül a fénybe. Ettől megsérülhet a 
szeme.
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A LÍTIUMION AKKUMULÁTORRAL 
KAPCSOLATOS FIGYELMEZTETÉS
Az élettartam meghosszabbítása érdekében a lítiumion 
akkumulátort védelmi funkcióval látták el, amely leállítja 
annak működését.
Az alább leírt 1–3. esetben a termék használatakor a 
motor akkor is leállhat, ha húzza a kapcsolót. Ez nem 
meghibásodást jelez, hanem a védelmi funkció eredménye.
1. Amikor az akkumulátor lemerül, a motor leáll.
 Ilyen esetben haladéktalanul töltse fel az akkumulátort.
2.  A motor leállhat, ha az eszköz túlterhelt. Ez esetben 

engedje el a szerszám kapcsolóját, és hárítsa el a 
túlterhelés okát. Ezt követően a gépet ismét használhatja.

3. Ha az akkumulátor a túlterhelt munka alatt túlmelegszik, 
az akkumulátorból jövő áramellátás megszűnhet.

 Ebben az esetben hagyja abba az akkumulátor 
használatát, és hagyja lehűlni. Ezt követően a gépet 
ismét használhatja.

Kérjük, vegye fi gyelembe az alábbi fi gyelmeztetéseket és 
biztonsági tudnivalókat.
FIGYELMEZTETÉS
Az akkumulátor szivárgásának, felforrósodásának, a füst 
képződésének, illetve a robbanás vagy tűz keletkezésének 
megelőzése érdekében kérjük, tartsa be az alábbi 
óvintézkedéseket.
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 kívüli 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 szúrja át az akkumulátort hegyes tárggyal, például 
tűvel, ne üssön rá kalapáccsal, ne álljon rá, ne ejtse le, 
és ne tegye ki erős fi zikai 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 tartályba.

9. Azonnal távolodjon el a tűztől, ha szivárgást vagy 
rendellenes 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, rendellenes szagot, felforrósodást, 
elszíneződést vagy deformációt, illetve bármilyen más 
rendellenességet észlel használat közben.

FIGYELEM
1. Ha az akkumulátorból szivárgó sav a szemébe jut, 

semmiképpen ne dörzsölje, ehelyett öblítse ki folyó 
vízzel, és azonnal forduljon orvoshoz.

 Kezelés nélkül a folyadék látáskárosodást okozhat.
2. Ha a folyadék a bőrével vagy a ruházatával érintkezik, 

azonnal mossa le alaposan tiszta vízzel, például 
csapvízzel.

 A folyadék irritálhatja a bőrt.

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

FIGYELMEZTETÉS
Ha vezetőképes idegen anyag kerül a lítiumion akkumulátor terébe, 
rövidre zárhatja az akkumulátort, és tüzet okozhat. A lítiumion 
akkumulátor tárolásakor tartsa be az alábbi szabályokat.
○ Ne tegyen vezetőképes hulladékot, szöget és 

vezetékeket, pl. vas- vagy rézvezetéket a tárolódobozba.
○ Az akkumulátort tegye a szerszámba, vagy tegye rá az 

akkumulátor tárolás esetén használt fedelét, amíg nem 
látja a szellőzőnyílást, így elkerülheti a rövidzárlatot.

SZIMBÓLUMOK
FIGYELMEZTETÉS
 Az alábbiakban a géphez alkalmazott jelöléseket 

soroltuk fel. A gép használata előtt feltétlenül 
ismerkedjen meg ezekkel a jelölésekkel.

DS10DAL: Akkus fúró-csavarozó

Olvasson el minden biztonsági fi gyelmeztetést 
és minden utasítást.

Csak EU-országok számára 
Az elektromos szerszámokat ne dobja a 
háztartási szemétbe!
Az elektromos és elektronikus berendezések 
hulladékairól szóló 2002/96/EK irányelv és 
annak a nemzeti jogba való átültetése szerint az 
elhasznált elektromos szerszámokat külön kell 
gyűjteni, és egy környezetbarát újrafeldolgozó 
létesítménybe kell visszavinni.

kg Súly

Fúrás jel

Bekapcsolás

Kikapcsolás

Forgási sebesség módosítása – nagy sebesség

Forgási sebesség módosítása – alacsony 
sebesség

Óra járásával egyező forgás

Óra járásával ellentétes forgás

SZABVÁNYOS KIEGÉSZÍTŐK
Az alapkészülék (1) mellett a csomag a 147. oldalon felsorolt 
kiegészítőket is tartalmazza.
A szabványos kiegészítők köre fi gyelmeztetés nélkül 
módosulhat.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK
○ Gépcsavarok, facsavarok, lemezcsavarok stb. be- és 

kicsavarozásához.
○ Különböző fémek fúrásához.
○ Különböző fák fúrásához.
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MŰSZAKI ADATOK

Modell DS10DAL

Terhelésmentes állapot sebessége (Alacsony / Magas) 0 – 350 / 0 – 1300 perc-1

Kapacitás

Fúrás
Fa (18 mm vastag) 29 mm

Fém (1,6 mm vastag) Acél: 10 mm
Alumínium: 12 mm

Erőátvitel
Gépcsavar 6 mm

Facsavar 5,8 mm (átmérő) × 45 mm (hossz)
(Előfúrt lyuk szükséges)

Újratölthető akkumulátor
BCL1015S: Li-ion 10,8 V (1,3 Ah 3 cella)
BCL1015: Li-ion 10,8 V (1,5 Ah 3 cella)
BCL1030: Li-ion 10,8 V (3,0 Ah 6 cella)

Súly 1,0 kg (BCL1015S vagy BCL1015)
1,2 kg (BCL1030)

Modell UC10SL2

Töltési feszültség 10,8 V

Súly 0,35 kg

MEGJEGYZÉS
 A HITACHI folyamatos kutatási és fejlesztési programja 

következtében az itt szereplő műszaki adatok előzetes 
bejelentés nélkül változhatnak.

TÖLTÉS
A szerszámgép használata előtt töltse fel az akkumulátort a 
következők szerint.
1. Csatlakoztassa az akkumulátortöltő tápkábelét a 

dugaszolóaljzathoz.
 Amikor az akkumulátor dugaszát az aljzathoz csatlakoztatja, 

a jelzőlámpa pirosan villog  (1 másodpercenként). 
2. Helyezze az akkumulátort a töltőbe.
 Az akkumulátort stabilan helyezze a töltőbe, amíg az 

nem érintkezik a töltő aljával a 2. ábrán látható módon.
3. Töltés
 Ha az akkumulátort a töltőbe helyezte, a jelzőlámpa 

folyamatosan pirosan világít.
 Ha az akkumulátor teljesen feltöltött, a jelzőlámpa 

pirosan villog (1 másodpercenként). (Lásd az 1. 
táblázatot)

(1) A jelzőlámpa jelzései
 A jelzőlámpa jelzéseit az akkumulátortöltő, illetve az 

akkumulátor állapotának megfelelően az 1. táblázat 
tartalmazza. 

1. táblázat

A jelzőlámpa jelzései Szimbólum

Jelzőlámpa 
(piros)

Töltés
előtt Villog

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

Töltés
közben Világít Folyamatosan világít

Töltés 
befejeződött Villog

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

Túlmelegedési
készenlét Villog

Kigyullad 1 mp.-ig. Nem világít 0,5 mp-ig. 
(Nem világít 0,5 mp-ig.)

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

Nem 
lehetséges a 
töltés

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

Az akkumulátor vagy 
az akkumulátortöltő 
meghibásodott

0000Book_DS10DAL.indb   830000Book_DS10DAL.indb   83 2014/08/06   17:47:282014/08/06   17:47:28



84

Magyar
(2) Az újratölthető akkumulátor hőmérséklete
 Az újratölthető akkumulátorok hőmérsékletét a 2. 

táblázat tartalmazza. A felforrósodott akkumulátorokat 
az újbóli töltés előtt hagyni kell lehűlni.

2. táblázat Akkumulátorok újratöltésének tartományai

Újratölthető akkumulátorok Hőmérséklet, amelyen az 
akkumulátor újratölthető

BCL1015S, BCL1015, BCL1030 0 °C – 50 °C

(3) A töltés ideje
 A töltő és akkumulátor kombinációjától függően a töltési 

időket a 3. táblázat tartalmazza.

3. táblázat Töltési idő (20 °C-on)
Töltő

Akkumulátor UC10SL2

BCL1015S Kb. 25 perc

BCL1015 Kb. 30 perc

BCL1030 Kb. 60 perc

MEGJEGYZÉS
 A töltési idő a hőmérséklettől és az áramforrás 

feszültségtől függően változhat.

4. Húzza ki a töltő elektromos vezetékét a csatlakozó-
aljzatból.

5. Tartsa szilárdan kézben az akkumulátortöltőt, és 
húzza ki belőle az akkumulátort.

MEGJEGYZÉS
 Ne felejtse el kivenni az akkumulátort a töltőből, és 

eltenni használat után.
FIGYELEM
○ Ha az akkumulátort felmelegedett állapotban tölti, 

például mert hosszú ideig olyan helyen hagyta, ahol 
közvetlen napfény érte, vagy mert egyszerűen használta 
az akkumulátor, a töltő jelzőlámpája 1 másodpercre 
felvillan, majd 0,5 másodpercre elalszik (nem ég 0,5 
másodpercig). Ebben az esetben először hagyja lehűlni 
az akkumulátort, és csak ezután kezdje meg a töltést.

○ Ha a jelzőlámpa pirosan villog (0,2 másodpercenként), 
ellenőrizze, hogy nincs-e semmilyen idegen tárgy a 
töltő akkumulátorcsatlakozójában. Ha nem talál idegen 
tárgyat, lehetséges, hogy az akkumulátor vagy a töltő 
meghibásodott. Vigye el egy hivatalos szervizközpontba.

○ Mivel a beépített mikroszámítógép körülbelül 3 
másodperc alatt ismeri fel, hogy az UC10SL2 
töltővel töltött akkumulátort kivette, várjon legalább 
3 másodpercet, mielőtt visszahelyezné, és folytatná 
a töltést. Ha az akkumulátort 3 másodpercen belül 
visszahelyezi, előfordulhat, hogy nem kerül megfelelően 
feltöltésre.

ÖSSZESZERELÉS ÉS HASZNÁLAT
Művelet Ábra Oldal

Az akkumulátor kivétele és 
behelyezése 1 148

Töltés 2 148
A meghúzási nyomaték beállítása 3 148
A fúrási helyzet megválasztása 4 148

A forgási sebesség módosítása 5 148
A LED lámpa használata 6 148
A fúrófej beszerelése 7 149
A forgási irány megváltoztatása 8 149
A kapcsoló használata 9 149
A kampó leszerelése és 
felszerelése 10 149

A tartozékok kiválasztása ― 150

KARBANTARTÁS ÉS ELLENŐRZÉS
1. A szerszám ellenőrzése
 Mivel a tompa szerszám használata csökkenti annak 

hatékonyságát és a motor meghibásodását is okozhatja, 
élezze meg vagy cserélje ki a szerszámot, amint kopást 
észlel.

2. A rögzítőcsavarok ellenőrzése
 Rendszeresen ellenőrizze a rögzítőcsavarokat, és 

győződjön meg róla, hogy megfelelően feszesek-e. 
Ha bármelyik csavar laza, azonnal húzza meg. Ennek 
elmulasztása komoly veszélyt jelenthet.

3. A motor karbantartása
 A motor tekercse az egész szerszámgép „szíve”. Legyen 

óvatos, hogy a tekercs ne sérüljön meg és/vagy ne 
kerüljön rá víz vagy olaj.

4. A készülék külső tisztítása
 Ha az ütvefúró-csavarhúzó szennyeződött, törölje le 

puha, száraz ronggyal vagy benedvesített, szappanos 
ronggyal. Ne használjon klóros oldószereket, benzint 
vagy festékhígítót, mivel ezek szétmarhatják a 
műanyagot.

5. Tárolás
 Az ütvefúró-csavarhúzót olyan helyen tárolja, ahol a 

hőmérséklet alacsonyabb 40°C-nál, valamint tartsa távol 
gyermekektől.

MEGJEGYZÉS
 Győződjön meg arról, hogy az akkumulátor teljesen 

fel van töltve, ha hosszabb időn át tárolja (3 vagy több 
hónapig). Előfordulhat, hogy a kisebb kapacitású 
akkumulátort nem lehet feltölteni, ha sokáig tárolták.

MEGJEGYZÉS
 Lítiumion akkumulátorok tárolása.
 Tárolás előtt győződjön meg róla, hogy a lítiumion 

akkumulátor teljesen fel van töltve.
 Ha hosszú időn át alacsony töltéssel tárolja az 

akkumulátorokat, akkor csökkenhet a teljesítményük, 
ezáltal jelentősen csökken a használati idejük, és 
alkalmatlanná válhatnak a töltés megtartására.

 Az akkumulátor jelentősen lecsökkent használati ideje 
azonban visszaállítható, ha kettő-öt alkalommal feltölti, 
majd lemeríti az akkumulátort.

 Ha az akkumulátor rendkívül hamar lemerül a 
folyamatos töltés és használat ellenére, akkor tekintse 
használhatatlannak, és vegyen újat.

FIGYELEM
 A kéziszerszámok üzemeltetése és karbantartása során 

be kell tartani az adott országban érvényes biztonsági 
előírásokat és szabványokat.
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Fontos megjegyzés a Hitachi vezeték nélküli 
elektromos szerszámok akkumulátoraihoz
Minden esetben eredeti akkumulátort használjon. 
Ha nem általunk gyártott akkumulátort használ, vagy 
ha szétszereli és átalakítja az akkumulátort (mint pl. 
szétszerelés és cellák vagy más belső alkatrészek 
cseréje), nem garantálható a vezeték nélküli elektromos 
szerszámaink biztonsága és teljesítménye.

GARANCIA
A Hitachi Power Tools szerszámokra a törvény által 
előírt 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.

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-hangteljesítményszint: 79 dB (A)
Mért A-hangnyomásszint: 68 dB (A)
Bizonytalanság K: 3 dB (A).

Viseljen hallásvédő eszközt.

EN60745 szerint meghatározott rezgési összértékek 
(háromtengelyű vektorösszeg).

Csavarok légcsavarodása:
Rezgés-kibocsátás érték ah =  4,5 m/s2 

Bizonytalanság K = 1,5 m/s2

A megállapított rezgési összérték mérése egy szabványos 
teszteljárásnak megfelelően történt, és az érték két 
szerszám összehasonlítására is használható.
Ez az érték az expozíciós határértékek előzetes felmérésére 
is használható.
FIGYELMEZTETÉS
○ A szerszám használatától függően a kibocsátott rezgés 

a szerszámgép tényleges használata során eltérhet a 
megadott összértéktől.

○ Határozza meg a használat tényleges körülményei 
alapján felmért veszélynek való kitettség mértékének 
megfelelő biztonsági intézkedéseket a szerszámgép 
kezelőjének védelme érdekében (fi gyelembe véve a 
használati ciklus minden elemét, például a beindításhoz 
szükséges idő mellett a szerszámgép kikapcsolt 
állapotban és működésben töltött idejét is).

MEGJEGYZÉS
A HITACHI folyamatos kutatási és fejlesztési programja 
következtében az itt szereplő műszaki adatok előzetes 
bejelentés nélkül változhatnak.
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Ls 350
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BCL1015: 331067 983006BCL1030: 337384

331086

331603336642

337131UC10SL2

336644

336643
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English Dansk Română

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)

GARANTIBEVIS
1 Modelnummer
2 Serienummer
3 Købsdato
4 Kundes navn og adresse
5 Forhandlers navn og adresse
 (Indsæt stempel med forhandlers navn og 

adresse)

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)

Deutsch Norsk Slovenščina

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)

GARANTISERTIFIKAT
1 Modellnr.
2 Serienr.
3 Kjøpsdato
4 Kundens navn og adresse
5 Forhandlerens navn og adresse
 (Vennligst stemple forhandlerens navn og adresse)

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)

Français Suomi Slovenčina

CERTIFICAT DE GARANTIE
1 No. de modèle
2 No de série
3 Date dʼachat
4 Nom et adresse du client
5 Nom et adresse du revendeur
 (Cachet portant le nom et lʼadresse du revendeur)

TAKUUTODISTUS
1 Malli nro
2 Sarja nro
3 Ostopäivämäärä
4 Asiakkaan nimi ja osoite
5 Myyjän nimi ja osoite
 (Leimaa myyjän nimi ja osoite)

ZÁRUČNÝ LISTA
1 Č. modelu
2 Sériové č.
3 Dátum zakúpenia
4 Meno a adresa zákazníka
5 Názov a adresa predajcu
 (Pečiatka s názvom a adresou predajcu)

Italiano Ελληνικά Български

CERTIFICATO DI GARANZIA
1 Modello
2 N° di serie
3 Data di acquisto
4 Nome e indirizzo dellʼacquirente
5 Nome e indirizzo del rivenditore
 (Si prega di apporre il timbro con questi dati)

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
1 Αρ. Μοντέλου
2 Αύξων Αρ.
3 Ημερομηνία αγοράς
4 Όνομα και διεύθυνση πελάτη
5 Όνομα και διεύθυνση μεταπωλητή
 (Παρακαλούμε να χρησιμοποιηθεί σφραγίδα)

ГАРАНЦИОНЕН СЕРТИФИКАТ
1 Модел №
2 Сериен №
3 Дата за закупуване
4 Име и адрес на клиента
5 Име и адрес на търговеца
 (Моля, отпечатайте името и адрес на дилъра)

Nederlands Polski Srpski

GARANTIEBEWIJS
1 Modelnummer
2 Serienummer
3 Datum van aankoop
4 Naam en adres van de gebruiker
5 Naam en adres van de handelaar
 (Stempel a.u.b. naam en adres vande de 

handelaar)

GWARANCJA
1 Model
2 Numer seryjny
3 Data zakupu
4 Nazwa klienta i adres
5 Nazwa dealera i adres
 (Pieczęć punktu sprzedaży)

GARANTNI SERTIFIKAT
1 Br. modela.
2 Serijski br.
3 Datum kupovine
4 Ime i adresa kupca
5 Ime i adresa prodavca
 (Molimo da stavite pečat na ime i adresu trgovca)

Español Magyar Hrvatski 

CERTIFICADO DE GARANTÍA
1 Número de modelo
2 Número de serie
3 Fecha de adquisición
4 Nombre y dirección del cliente
5 Nombre y dirección del distribudor
 (Se ruega poner el sello del distribudor con su 

nombre y dirección)

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)

JAMSTVENI CERTIFIKAT
1 Br modela.
2 Serijski br.
3 Datum kupnje
4 Ime i adresa kupca
5 Ime i adresa trgovca
 (Molimo stavite pečat na ime i adresu trgovca)

Português Čeština Український

CERTIFICADO DE GARANTIA
1 Número do modelo
2 Número do série
3 Data de compra
4 Nome e morada do cliente
5 Nome e morada do distribuidor
 (Por favor, carímbe o nome e morada do 

distribuidor)

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)

ГАРАНТІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ
1 № моделі 
2 № серії
3 Дата придбання
4 Ім’я і адреса клієнта
5 Ім’я і адреса дилера
 (Будь ласка, поставте печатку з іменем і 

адресою дилера)

Svenska Türkçe Русский

GARANTICERTIFIKAT
1 Modellnr
2 Serienr
3 Inköpsdatum
4 Kundens namn och adress
5 Försäljarens namn och adress
 (Stämpla försäljarens namn och adress)

GARANTİ SERTİFİKASI
1 Model No.
2 Seri No.
3 Satın Alma Tarihi
4 Müşteri Adı ve Adresi
5 Bayi Adı ve Adresi
 (Lütfen bayi adını ve adresini kaşe olarak basın)

ГАРАНТИЙНЫЙ СЕРТИФИКАТ
1 Модель №
2 Серийный №
3 Дата покупки
4 Название и адрес заказчика
5 Название и адрес дилера
 (Пожалуйста, внесите название и адрес дилера)
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Hitachi Power Tools Europe GmbH
Siemensring 34, 47877 willich, Germany
Tel: +49 2154 49930
Fax: +49 2154 499350
URL: http://www.hitachi-powertools.de

Hitachi Power Tools Netherlands B. V.
Brabanthaven 11, 3433 PJ Nieuwegein, The Netherlands
Tel: +31 30 6084040
Fax: +31 30 6067266
URL: http://www.hitachi-powertools.nl

Hitachi Power Tools (U. K.) Ltd.
Precedent Drive, Rooksley, Milton Keynes, MK 13, 8PJ, 
United Kingdom
Tel: +44 1908 660663
Fax: +44 1908 606642
URL: http://www.hitachi-powertools.co.uk

Hitachi Power Tools France S. A. S.
Parc de l’Eglantier 22, rue des Cerisiers, Lisses-C.E. 1541, 
91015 EVRY CEDEX, France
Tel: +33 1 69474949
Fax: +33 1 60861416
URL: http://www.hitachi-powertools.fr

Hitachi Power Tools Belgium N.V. / S.A.
Koningin Astridlaan 51, B-1780 Wemmel, Belgium
Tel: +32 2 460 1720
Fax: +32 2 460 2542
URL http://www.hitachi-powertools.be

Hitachi Fercad Power Tools Italia S.p.A
Via Retrone 49, 36077, Altavilla Vicentina (VI), Italy
Tel: +39 0444 548111
Fax: +39 0444 548110
URL: http://www.hitachi-powertools.it

Hitachi Power Tools lberica, S.A.
Puigbarral, 26-28 Pol. Ind. Can Petit 08227
TERRSSA(Barcelona) Spain
Tel: +34 93 735 6722
Fax: +34 93 735 7442
URL: http://www.hitachi-powertools.es

Hitachi Power Tools Österreich GmbH
Str. 7, Objekt 58/A6, Industriezentrum NÖ –Süd 2355
Wiener Neudorf, Austria
Tel: +43 2236 64673/5
Fax: +43 2236 63373
URL: http://www.hitachi-powertools.at/

Hitachi Power Tools Norway AS
Kjeller Vest 7, N-2007 Kjeller, Norway
Tel: (+47) 6692 6600
Fax: (+47) 6692 6650
URL: http://www.hitachi-powertools.no

Hitachi Power Tools Sweden AB
Rotebergsvagen 2B SE-192 78 Sollentuna, Sweden
Tel: (+46) 8 598 999 00
Fax: (+46) 8 598 999 40
URL: http://www.hitachi-powertools.se

Hitachi Power Tools Denmark A/S
Lillebaeltsvej 90, 6715 Esbjerg N, Denmark
Tel: (+45) 75 14 32 00
Fax: (+45) 75 14 36 66
URL: http://www.hitachi-powertools.dk

Hitachi Power Tools Finland Oy
Tupalankatu 9, 15680 Lahti, Finland
Tel: (+358) 20 7431 530
Fax: (+358) 20 7431 531
URL: http://www.hitachi-powertools.fi 

Hitachi Power Tools Hungary Kft.
1106 Bogancsvirag U.5-7, Budapest, Hungary
Tel: +36 1 2643433
Fax: +36 1 2643429
URL: http://www.hitachi-powertools.hu

Hitachi Power Tools Polska Sp.z o.o.
ul. Gierdziejewskiego 1
02-495 Warszawa, Poland
Tel: +48 22 863 33 78
Fax: +48 22 863 33 82
URL: http://www.hitachi-narzedzia.pl/

Hitachi Power Tools Czech s.r.o.
Modricka 205, 664, 48, Moravany, Czech, Republic
Tel: +420 547 422 660
Fax: +420 547 213 588
URL: http://www.hitachi-powertools.cz

Hitachi Power Tools Netherlands B.V. 
Moscow Branch
Kashirskoye Shosse Dom 65, 4F
115583 Moscow, Russia
Tel: +7 495 727 4460
Fax: +7 495 727 4461
URL: http://www.hitachi-pt.ru

Hitachi Power Tools Romania S. R. L.
Bld. Biruintei, Nr. 101, Oras Pentelimon, 077145, Judetul 
Ilfov, ROMANIA
Tel: +031 805 27 19
Fax: +031 805 25 77
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Dansk Polski
Genstand for erklæring:  Hitachi Batteri boremaskine DS10DAL

EF-OVERENSS TEMMELSESERKLÆRING
Vi erlkærer os fuldstændige ansvarlige for, at dette produkt 
modsvarer gældende standard eller standardiserings dokumenter 
EN60745-1, EN60745-2-1, EN60745-2-2, EN60335-1, EN60335-2-
29, EN55014-1, EN55014-2 og EN61000 i overensstemmelse med 
direktiver 2004/108/EF, 2006/95/EF og 2006/42/EF. Dette produkt er 
også i overensstemmelse med RoHS direktiv 2011/65/EU.
Chefen for europæiske standarder hos Hitachi Koki Europe Ltd. er 
autoriseret til at kompilere den tekniske fi l.
Denne erklæring qælder produkter, der er mærket med CE.

Przedmiot deklaracji:  Hitachi Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa DS10DAL
DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z EC

Oznajmiamy z całkowitą odpowiedzialnością, że produkt ten 
jest zgodny ze standardami lub standardowymi dokumentami 
EN60745-1, EN60745-2-1, EN60745-2-2, EN60335-1, EN60335-
2-29, EN55014-1, EN55014-2 i EN61000 w zgodzie z Zasadami 
2004/108/EC, 2006/95/EC i 2006/42/EC. Ten produkt spełnia także 
wymagania Dyrektywy RoHS 2011/65/EU. 
Menedżer Standardów Europejskich w fi rmie Hitachi Koki Europe Ltd. 
Jest upoważniony do kompilowania pliku technicznego. 
To oświadczenie odnosi się do załączonego produktu z oznaczeniami CE.

Norsk Magyar
Erklæringens objekt:  Hitachi Batteridrevet skrutrekker/boremaskin DS10DAL

EF’S ERKLÆRING OM OVERENSSTEMMELSE
Vi erklærer herved at vi påtar oss det fulle ansvar for at dette produktet er 
i overensstemmelse med normer eller standardiseringsdokumentene 
EN60745-1, EN60745-2-1, EN60745-2-2, EN60335-1, EN60335-2-
29, EN55014-1, EN55014-2 og EN61000 i samsvar med direktivene 
2004/108/EF, 2006/95/EF og 2006/42/EF. Dette produktet er også i 
samsvar med RoHS-direktivet 2011/65/EU.
Lederen for europeiske standarder ved Hitachi Koki Europe Ltd. har 
fullmakt til å utarbeide det tekniske dokumentet.
Denne erklæringen gjelder produktets påklistrede CE-merking.

Megfelelőségi nyilatkozat:  Hitachi Akkus fúró-csavarozó DS10DAL
EK MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Teljes felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy ez a termék 
megfelel az EN60745-1, EN60745-2-1, EN60745-2-2, EN60335-1, 
EN60335-2-29, EN55014-1, EN55014-2, és EN61000 szabványoknak 
illetve szabványosítási dokumentumoknak, az Európa Tanács 
2004/108/EK, 2006/95/EK és 2006/42/EK Direktíváival összhangban. 
Ez a termék is megfelel a 2011/65/EU RoHS irányelvnek. 
Az Hitachi Koki Europe Ltd. Európai Szabványkezelője fel van 
hatalmazva a műszaki fájl elkészítésére.
Jelen nyilatkozat a terméken feltüntetett CE jelzésre vonatkozik.

Suomi Čeština
Ilmoituksen kohde:  Hitachi Akkutoiminen ruuvainpora DS10DAL

EY-ILMOITUS YHDENMUKAISUUDESTA
Yksinomaisella vastuudella vakuutamme, että tämä tuote vastaa tai 
normitettuja dokumentteja EN60745-1, EN60745-2-1, EN60745-2-
2, EN60335-1, EN60335-2-29, EN55014-1, EN55014-2 ja EN61000 
ohjeiden 2004/108/EY, 2006/95/EY ja 2006/42/EY mukaisesti. Tämä 
tuote on myös RoHS-direktiivin (2011/65/EU) mukainen.
Hitachi Koki Europe Ltd.:n eurooppalaisten standardien johtaja on 
valtuutettu laatimaan tekniset asiakirjat.
Tämä ilmoitus sovelletaan tuotekohtaiseen CE-merkintään.

Předmět prohlášení:  Hitachi Akku vrtací šroubovák DS10DAL
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ S CE

Prohlašujeme na svoji zodpovědnost, že tento výrobek odpovídá 
normám EN60745-1, EN60745-2-1, EN60745-2-2, EN60335-1, 
EN60335-2-29, EN55014-1, EN55014-2 a EN61000 v souladu se 
směrnicemi 2004/108/EC, 2006/95/EC a 2006/42/EC. Tento výrobek 
je rovněž v souladu se směrnicí RoHS 2011/65/EU.
Vedoucí pracovník pro Evropské normy v Hitachi Koki Europe Ltd. je 
oprávněný ke zpracování technického souboru.
Toto prohlášení platí pro výrobek označený značkou CE.

Ελληνικά Türkçe
Αντικείμενο δήλωσης:  Hitachi Δραπανοκατσάβιδο μπαταρίας DS10DAL

EK ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΟΥ
Δηλώνουμε με απόλυτη υπευθυνότητα ότι αυτό το προιόν είναι 
εναρμονισμένο με τα πρότυπα ή τα έγραφα δημιουργίας προτύπων 
EN60745-1, EN60745-2-1, EN60745-2-2, EN60335-1, EN60335-
2-29, EN55014-1, EN55014-2 και EN61000 σε συμφωνία με τις 
Οδηγίες 2004/108/EK, 2006/95/EK και 2006/42/EK. Αυτό το προϊόν 
συμμορφώνεται επίσης με την οδηγία RoHS 2011/65/EU.
Ο υπεύθυνος για τα ευρωπαϊκά πρότυπα στην Hitachi Koki Europe 
Ltd. είναι εξουσιοδοτημένος να συντάσσει τον τεχνικό φάκελο. 
Αυτή η δήλωση ισχύει στο προιόν με το σημάδι CE.

Beyan konusu:  Hitachi Akülü vidalama matkap DS10DAL
AB UYGUNLUK BEYANI

Bu ürünün, 2004/108/EC, 2006/95/EC, 2006/42/EC sayılı 
Direktifl erine uygun olarak, EN60745-1, EN60745-2-1, EN60745-2-2, 
EN60335-1, EN60335-2-29, EN55014-1, EN55014-2  ve EN61000 
sayılı standartlara ve standardizasyon belgelerine uygun olduğunu, 
tamamen kendi sorumluluğumuz altında beyan ederiz. Bu ürün, ayrıca 
RoHS Yönergesi 2011/65/EU'ya uygundur.
Hitachi Koki Europe Ltd. Avrupa Standartlar Müdürü, teknik dosyayı 
hazırlama yetkisine sahiptir.
Bu beyan, üzerinde CE işareti bulunan ürünler için geçerlidir.

Hitachi Koki Europe Ltd.
Clonshaugh Business & Technology Park, Dublin 17, lreland       

30. 5. 2014

John de Loughry
European Standard Manager
30. 5. 2014

F. Tashimo
Vice-President & Director

Representative offi  ce in Europe
Hitachi Power Tools Europe GmbH
Siemensring 34, 47877 Willich 1, F. R. Germany

Head offi  ce in Japan
Hitachi Koki Co., Ltd.
Shinagawa Intercity Tower A, 15-1, Konan 2-chome,
Minato-ku, Tokyo, Japan 
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