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СПЕЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗА РАБОТА С  БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА 18V 

 
 Редовно проверявайте техническото състояние на ръкохватката, проверете за следи от износване 

или други повреди. 

 Винаги използвайте защитно облекло при работа с акумулаторната бормашина използвайте предпазни 

ръкавици, стабилни обувки, очила, антифони и маска за лицето.  
Проверете внимателно (с детектор) мястото, на което ще използвате акумулаторната бормашина. 
Уверете се, че там няма електрически проводници, водопровод или газопровод.  

 Винаги дръжте машината здраво, така че през цялото време да сте в състояние да я управлявате 
сигурно застанете в устойчива стойка. 

 Следете вентилационните отвори да са винаги чисти и непокрити. 
Не се опитвайте да почиствате машината като пъхате заострени предмети във вентилационните отвори. 
УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 

 
1. Съобразявайте се с условията на работното място. Не оставяйте инструментите си на дъжд. Не 
използвайте електроинструменти във влажна или мокра среда. Работете при добро осветление. Не 
използвайте електроинструменти в близост до леснозапалими течности или газове; 

 
2.  Предпазвайте се от токов удар.  
Избягвайте съприкосновение на тялото със заземени повърхности (напр. тръбопроводи, 
радиатори, кухненски печки, хладилници); 

 
3. Не допускайте деца в опасна близост Не позволявайте на външни лица да се докосват до 
инструментите , дръжте ги на разстояние от  
работното си място. Не претоварвайте инструмента Той ще свърши работата по-добре 
и по-безопасно в указания от производителя обхват. 

 
4. Използвайте подходящия за работата инструмент Не се опитвайте да накарате малки 
инструменти или приспособления да вършат работата на големи и  
мощни инструменти. Не използвайте инструментите за неспецифични дейности.Работете с 
подходящо работно облекло.  
Не носете широки дрехи или украшения; те могат да бъдат захванати от движещите са детайли 
на машината. Използвайте предпазни очила.  
Освен това . 

 
5.  Застопорявайте обработваното изделие. 

 
6. Използвайте затягащи скоби или менгеме за застопоряване на обработваното изделие; това е по-безопасно, 
отколкото ако го държите с ръка. Отнасяйте се грижливо към инструментите си.  

Поверявайте ремонта на инструмента само на квалифицирано лице. Този електроинструмент отговаря 

на съответните правила за безопасност на труда. Допуска се извършването на ремонтни дейности само 

от квалифициран персонал с използване на оригинални резервни части, в противен случай за 

работещия съществува значителна опасност отзлополука. 
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7.  БАТЕРИЯ 
1.БАТЕРИЯ 18V/1300Ah получава готовност за работа след 3-5 часа зареждане. 

, 2.Зареждането трябва да бъде при стайна температура 10C`-40C` . 3.При зареждане  
на батерията трябва да се внимава да не бъдат обърнати зарядите/+и-/. 
, 4,Комплекта съдържа две батери,   
8.Начин на употреба Пъхнете накрайника на инструмента, като едновременно го завъртите до края 
на патронника. Инструментът трябва да се зацепи и блокира. 
Проверете дали инструментът е фиксиран здраво. 

 
 
 
ВАЖНО!!! 
НЕ ЗАРЕЖДАЙТЕ БАТЕРИЯТЯ ПОВЕЧЕ ОТ ПОСОЧЕНОТО ВРЕМЕ ЗАЩОТО ТОВА МОЖЕ ДА Я ПОВРЕДИ.ВКЛЮЧВАЙТЕ  

 ЗАРЯДНОТО УСТРОИСТВО САМО В СЛУЧЕИ НА ПОЛЗВАНЕ . 
 ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКА БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА 14.4V   
      

     Акустично 
 налягане: Lp = 69 DB(A)     

 Тежест на вибрационното ускорение:Aw =1.127М/С   

 Сила на звука: Lw = 71 dB(A)    

      

 Номинално напрежение  18V   
      

 Капацитет на батерията  1300Ah   
      

 Обороти на празен ход  0-550/min   
      

 Степени на затягане  16   
      

 Обхват на патроника  0.8-10mm   
      

 Захранване  230V  AC 50 Hz   
      

 Старите електрически устройства   не   бива да се 
 третират като  обикновен отпадък. Изхвърлянето или 

рециклирането на   части от тях  трябва да става на  места 
със  съответното оборудване.  За информация за събирането  и 
използването на старо електрическо оборудване, 
обърнете се към местните власти или търговеца. 


