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Για να αποφύγετε κίνδυνους τραυματισμού διαβάστε τις οδηγίες χρήσης διεξοδικά και 
ακολουθήστε τις πιστά.  
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Οδηγίες ασφάλειας για δαπανά 
- Κρατήστε το εργαλείο σας από τις ενδεδειγμένες λάβες που είναι μονωμένες εναντίον 

ηλεκτροπληξίας, ειδικά όταν υπάρχει κίνδυνος να ακουμπήσει το εργαλείο σας ένα 
κρυμμένο ή το δικό του καλώδιο. Η επαφή του τρυπανιού με ένα ηλεκτροφόρο εργαλείο 
μπορεί να μεταφέρει ρεύμα στο εργαλείο σας και να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.  

- Χρησιμοποιήστε ειδικούς ανιχνευτές μετάλλων και καλωδίων για να εντοπίσετε καλώδια 
κρυμμένα πίσω από τοίχους. Η επαφή του εργαλείου σας με γυμνά καλώδια μπορεί να 
προκαλέσει ηλεκτροπ0ληξια και εμπεριέχει κίνδυνο για την υγειά σας.  

- Απενεργοποιήστε άμεσα το εργαλείο σας αν το εξάρτημα κοπής κολλήσει μέσα στην 
τρυπά. ΤΟ κοπτικό εξάρτημα θα κολλήσει αν υπερφορτώσετε το εργαλείο σας. 

- Κρατήστε το εργαλείο σας και με τα δυο σας χεριά. Υψηλής δύναμης κλότσημα μπορεί να 
συμβεί κατά την διάρκεια ξεβιδώματος βιδών ή κατά την διάρκεια βιδώματος.  

- Ασφαλίστε το κομμάτι κατεργασίας σας. Η ασφάλιση του κομματιού εργασίας σας και του 
χώρου που το περιβάλει γενικότερα είναι καίριας σημασίας για την ασφάλεια σας.  

- Κρατήστε το κομμάτι σας καθαρό. Κομμάτια από την διάτρηση του κομματιού σας είναι 
επικίνδυνα να πιάσουν φωτιά και είναι άκρως επικίνδυνα.  

- Περιμένετε πάντα να να σταματήσει το εργαλείο σας την περιστροφή του και μετα 
αφήστε το κάτω. Το κοπτικό εξάρτημα μπορεί να πιαστεί ενώ κινείτε σε ρούχα και 
παπούτσια και να προκαλέσει σοβαρότατές ζημίες και τραυματισμό. 

- Ποτέ μην χρησιμοποιείτε το εργαλείο σας ενώ έχει κατεστραμμένο καλώδιο. Μην 
ακουμπάτε το φθαρμένο καλώδιο ενώ αυτό είναι συνδεδεμένο στην παροχή ρεύματος. 
Αποφύγετε τα γυμνά καλώδια και οποιαδήποτε πηγή που θα μπορούσε να προκαλέσει είτε 
σε εσάς είτε σε κάποιον άλλο ηλεκτροπληξία. 

 
  



4 
www.BormannTools.com 

Περιγραφή λειτουργικότητάς.  
Διαβάστε όλες τις οδηγίες ασφάλειας και χρήσης. 

Αποτυχία να ακολουθήσετε τις παραπάνω οδηγίες ασφάλειας μπορεί να οδηγήσει σε 
ηλεκτροπληξία και άλλους κίνδυνους.  
Όταν διαβάζετε τις οδηγίες ξεδι0πλωστε όλες τις σελίδες που μπορεί να είναι 
διπλωμένες ώστε να μπορέσετε να δείτε τα σχήματα και τα σχέδια του εργαλείου σε 

πλήρες μέγεθος.  
Προοριζόμενη χρήση του εργαλείου σας  
Το παρόν εργαλείο προορίζετέ για διάνοιξη τρυπών σε ξύλο μεγάλο και τοιχοποιίες.  
Εργαλεία με περιστροφική κίνηση και επιλογή δεξιά αριστερά είναι επίσης καταλληλά για αυτές τις 
εργασίες.  
Εξαρτήματα και μέρη εργαλείου.  
Η αρίθμηση των μερών του εργαλείου αναφέρετε στο σχήμα στις πρώτες σελίδες.  

1. Χωρίς κλειδί τσοκ 
2. Μπροστά μανίκι 
3. Πίσω μανίκι 
5. Διακόπτης λειτουργίας και κουμπί κλειδώματος λειτουργίας.  
6. Διακόπτης λειτουργίας 
7. Επιλογέας περιστροφής.  

Συναρμολόγηση  

Αλλάζοντας διατρητικό εργαλείο  
Πριν από κάθε εργασία στο εργαλείο σας αφαιρέστε το από την παροχή ρεύματος  
Χρησιμοποιήστε προστατευτικά γάντια όταν αλλάζετε το κοπτικό σας εξάρτημα. Το τσοκ μπορεί να 
θερμανθεί αρκετά κατά την χρήση. 
Χωρίς κλειδί τσοκ. ( δείτε εικόνα Α)  
Κρατήστε το πίσω μανίκι 3 του τσοκ 1 και γυριστέ σφίγγοντας το μπροστά τσοκ 2 μέχρι να μπορεί να 
εισαχθεί το κοπτικό και διατρητικό εργαλείο . Εισάγετε το εξάρτημα διάτρησης.  
Κρατήστε το πίσω μανίκι 3 του τσοκ1 και γυριστέ και σφίξτε το μπροστά κομμάτι του τσοκ 2 αφού 
έχετε πιο πριν εισάγει μέσα στην οπή το κοπτικό σας εργαλείο. Σφίξτε μέχρι να ακουστεί ο ήχος 
κλειδώματος. Το τσοκ διάτρησης έχει κλειδώσει αυτόματα.  
Το κλείδωμα έχει απελευθερωθεί όταν θα χρειαστεί να αφαιρέσετε το κοπτικό σας εργαλείο. Απλά 
γυριστέ το μπροστά μανίκι στην αντίθετη κατεύθυνση κρατώντας παράλληλα και το πίσω μανίκι του 
τσοκ ακίνητο.  
 

Εργαλεία βιδώματος. (δείτε την εικόνα Β) 
Όταν εργάζεστε με εργαλεία βιδώματος όπως είναι τα μπιτς 8 ένα εξάρτημα 9 που θα μπορείτε να 
αλλάζετε γρηγορά τα εργαλεία αυτά είναι απαραίτητο. Χρησιμοποιήστε μόνο εξαρτήματα που 
ταιριάζουν στην κεφαλή σας.  
Αντικαθιστώντας το τσοκ. Για εργαλεία χωρίς κλειδαριά ατράκτου το τσοκ πρέπει να αντικατασταθεί 
μόνο σε εξουσιοδοτημένο Service,  

Το τσοκ πρέπει σε αυτήν την περίπτωση να σφιχτεί με τάση περίπου ίση με 31-35Νm 
Εξαγωγή σκόνης  
Σκόνη από υλικά που περιέχουν μόλυβδο όπως μπογιές, κάποιοι τύποι ξύλου, πέτρας και μέταλλά 
μπορεί να είναι επικίνδυνα αν γίνει εισπνοή της. Η εισπνοή τέτοιας σκόνης ή η επαφή της με το 
δέρμα μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση και να οδηγήσει σε ερεθισμό του αναπνευστικού 
συστήματος στον χρήστη ή σε περαστικούς.  
Άλλες σκόνες που προέρχονται από την λειτουργία του εργαλείου μπορεί να ευθύνονται για 
καρκινογενέσεις και αλλά. Υλικά που περιέχουν αμίαντο πρέπει να χειρίζονται από ειδικά 
εκπαιδευμένα άτομα.  

- Παρέχετε καλό αερισμό στον χώρο εργασίας σας.  
- Προτείνετε η χρήση μάσκας ασφάλειας με αναπνευστήρα Ρ2 κλάσης.  
- Συμμορφωθείτε με τους κανόνες ασφάλειας της κάθε χωράς στην οποία εργάζεστε.  
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Χρήση 

Εκκίνηση λειτουργίας 
Διαβάστε και συμμορφωθείτε με τις οδηγίες ασφάλειας χρήσης και ασφάλειας που βρίσκονται πάνω 
στο εργαλείο σας. Βεβαιωθείτε ότι η τάση λειτουργίας του εργαλείου σας συμφωνεί με την τάση του 
δικτύου που θα το συνδέσετε. Τα ηλεκτρικά εργαλεία που είναι σηματοδοτημένα με τάση 230V 
μπορούν να λειτουργήσουν και με τάση 220 V.  
 
Αλλάζοντας την κατεύθυνση περιστροφής του εργαλείου σας. (δείτε εικόνα C) 
Ο διακόπτης αλλαγής περιστροφής 7 είναι σχεδιασμένος ώστε να αλλάζει την φορά περιστροφής του 
εργαλείου σας από δεξιόστροφη σε αριστερόστροφη. Παρόλα αυτά αυτή η λειτουργία δεν είναι 
διαθέσιμη όταν το εργαλείο σας είναι ενεργοποιημένο και όταν το κομβίο 6 είναι πατημένο. 
 
Δεξιά περιστροφή 
Για διάτρηση και οδήγηση βιδών πιέστε τον διακόπτη επιλογής περιστροφής 7 δεξιά μέχρι το τέρμα 
της διαδρομής του.  
 
Αριστερή περιστροφή 
Για ξεβίδωμα βιδών και παξιμαδιών πιέστε τον διακόπτη 7 αριστερά μέχρι το τέρμα της διαδρομής 
του.  
 
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση 
Για να εκκινήσετε το εργαλείο σας πιέστε τον διακόπτη λειτουργίας 6 και κρατήστε τον πιεσμένο.  
Για να κλειδώσετε τον διακόπτη λειτουργίας για ευκολότερη λειτουργία πιέστε τον διακόπτη 5 με τον 
διακόπτη λειτουργίας 6 συνεχώς πατημένο.  
Για να απενεργοποιήσετε το εργαλείο σας απελευθερώστε τον διακόπτη λειτουργίας 6 ή αν έχετε 
κλειδώσει την λειτουργία του πιέστε πρώτα τον διακόπτη ελαφριά και μετα απελευθερώστε τον 6. 
 
Ρυθμίστε την ταχύτητα περιστροφής  
Η ταχύτητα περιστροφής του εργαλείου σας μπορεί να ρυθμιστεί ανάλογος του ποσό πολύ έχει 
πιεστεί ο διακόπτης λειτουργίας 6. 
Μικρή δύναμη στον διακόπτη λειτουργίας έχει σαν αποτέλεσμα χαμηλή ταχύτητα περιστροφής. 
Παραπάνω πίεση στον διακόπτη λειτουργίας θα αυξήσει την ταχύτητα περιστροφής. 
 
Συμβουλή 
Ακουμπήστε την μύτη του εξαρτήματος του εργαλείου σας στην βίδα μόνο αν το εργαλείο σας είναι 
απενεργοποιημένο. Περιστρεφόμενα εξαρτήματα μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στην βίδα σας με 
αποτέλεσμα την ολοκληρωτική της καταστροφή.  
Για διάτρηση σε μέταλλο χρησιμοποιήστε μόνο ακονισμένα τρυπάνια HSS (High speed steel)   
 
Συντήρηση και service. 
Συντήρηση και καθαρισμός 
Πριν από κάθε εργασία στο εργαλείο σας αφαιρέστε την παροχή ρεύματος.  
Για ασφαλή και σωστή χρήση κρατάτε το εργαλείο σας και τον εξαερισμό του καθαρό.  
Αν είναι αναγκαία η αντικατάσταση του καλωδίου ρεύματος αυτό πρέπει να γίνει μόνο από 
τεχνικούς της εταιρείας για λόγους ασφάλειας.  
Αν το εργαλείο σας σταματήσει να δουλεύει πάρα τις φροντίδες σας, τότε απευθυνθείτε σε ένα 
εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών της BORMANN.  
P1……………………………………Ισχύς 
n0 ………………………Ταχύτητα περιστροφής 
Max ………………………………Μέγιστη διάμετρος τσοκ 
an………………………………….. Τυπική έκθεση σε κραδασμούς 
LpA …………………….Ακουστική πίεση 
LwA …………………….Ακουστική ισχύς 
m ………………………Μάζα 
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