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Τεχνικά χαρακτηριστικά 

Ισχύς  620W 
Ταχύτητα περιστροφής εν κενό   0-870 rpm 
Κτυπήματα το λεπτό  0-4580 bpm 
Ισχύς κτυπήματος  2,15 J 
Τύπος υποδοχέα τρυπανιού και εργαλείου  SDS – plus 
Μέγιστη δυνατότητα τρυπήματος  24mm 
Βάρος   2,4kg 

Χειριστήρια και εξοπλισμός 

1. Κάλυμμα σκόνης 
2. Μοχλός κλειδώματος εργαλείου 
3. Οπές αερισμού 
4. Μετρητής βάθους τρυπήματος. 
5. Βοηθητική λαβή συγκράτησης. 
6. Μοχλός απελευθέρωσης 

7. Διακόπτης επιλογής λειτουργίας 
8.    
9. Διακόπτης ενεργοποίησης 
10. Επιλογή στροφών λειτουργίας 
11. Διακόπτης κλειδώματος λειτουργίας 
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Για την ασφάλεια σας. Το συγκεκριμένο εργαλείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο αν έχουν 
διαβαστεί και έχουν κατανοηθεί από τον χρήστη οι παρούσες οδηγίες χρήσης και ασφάλειας. 
Παρόλα αυτά είναι χρήσιμο να πάρετε και κάποιες συμβουλές από κάποιον πιο έμπειρο στην χρήση 
του συγκεκριμένου εργαλείου.  

 

Γενικές οδηγίες ασφαλείας. 
 

Προσοχή! Διαβάστε όλες τις οδηγίες ασφαλείας και τις προειδοποιήσεις. Η μη τήρηση αυτού 
μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό.  
Ο όρος ηλεκτρικό εργαλείο που χρησιμοποιείτε στις οδηγίες ασφαλείας αναφέρετε σε εργαλεία που 
λειτουργούν με ρεύμα (καλώδιο) ή με μπαταρία (χωρίς καλώδιο). 
 
Φυλάξτε όλες τις οδηγίες ασφαλείας για μελλοντική χρήση. 
 
1) Ασφάλεια χώρου εργασίας 
 
• Κρατήστε το χώρο εργασίας σας καθαρό και με καλό φωτισμό. Οι ακατάστατοι ή 
σκοτεινοί χώροι μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς.  
• Μην λειτουργείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία σε εκρηκτικές ατμόσφαιρες, όπως σε χώρους 
με εύφλεκτα υλικά, αέρια ή σκόνες. Τα ηλεκτρικά εργαλεία μπορεί να προκαλέσουν σπίθες και να 
προκαλέσουν φωτιά.  
• Κρατήστε παιδιά και άλλα άτομα μακριά ενώ λειτουργείτε το εργαλείο αυτό. Οι 
περισπασμοί μπορεί να σας κάνουν να χάσετε τον έλεγχο.  
 
2) Ηλεκτρική ασφάλεια 
 
• Τα ηλεκτρικά εργαλεία θα πρέπει να ταιριάζουν με την πρίζα. Μην τροποποιήσετε 
ποτέ το βύσμα. Μην χρησιμοποιείτε αντάπτορες στα γειωμένα ηλεκτρικά εργαλεία. Τα άθικτα βύσματα 
και οι πρίζες οι οποίες ταιριάζουν θα μειώσουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.  
• Αποφύγετε την επαφή με γειωμένα αντικείμενα, όπως σωλήνες ψυγεία κ.α.. Υπάρχει 
αυξημένος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας εάν το σώμα σας είναι γειωμένο.  
• Μην εκθέτετε το μηχάνημα στην βροχή ή σε υγρές καταστάσεις. Η εισαγωγή νερού σε 
ένα ηλεκτρικό εργαλείο θα αυξήσει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.  
• Μην χρησιμοποιήσετε το καλώδιο για να μεταφέρετε το μηχάνημα ή για να το 
βγάλετε από την πρίζα. Κρατήστε το καλώδιο μακριά από ζεστές επιφάνειες, λάδι, αιχμηρά 
αντικείμενα ή κινούμενα μέρη. Χαλασμένα ή μπερδεμένα καλώδια αυξάνουν τον κίνδυνο 
ηλεκτροπληξίας.  
• Όταν χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρικό εργαλείο σε εξωτερικό χώρο, χρησιμοποιήστε 
προέκταση κατάλληλη για εξωτερική χρήση. Η χρήση ενός κατάλληλου καλωδίου για εξωτερική 
χρήση μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. 
• Εάν η λειτουργία ενός ηλεκτρικού εργαλείου σε χώρο με υγρασία δεν μπορεί να 
αποφευχθεί χρησιμοποιήστε μια ασφάλεια βραχυκύκλωσης για προστασία. Η χρήση αυτής της 
ασφάλειας μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.  
 
 
3) Προσωπική ασφάλεια 
 
• Δώστε προσοχή στην εργασία σας και χρησιμοποιήστε κοινή λογική όταν 
χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά εργαλεία. Μην χρησιμοποιείτε το μηχάνημα όταν είστε κουρασμένοι ή 
κάτω από την επήρεια ουσιών, αλκοόλ ή φαρμάκων. Μια στιγμή απροσεξίας κατά την λειτουργία 
μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό.  
• Χρησιμοποιήστε προσωπικά είδη προστασίας. Φοράτε πάντα γυαλιά προστασίας. 
Εξαρτήματα προστασίας όπως μάσκα σκόνης, υποδήματα προστασίας, κράνος ή ωτοασπίδες τα οποία 
χρησιμοποιούνται σε κατάλληλες συνθήκες μειώνουν τον κίνδυνο τραυματισμού.  
• Αποφύγετε την κατά λάθος εκκίνηση. Σιγουρευτείτε ότι ο διακόπτης είναι στην θέση 
Off πριν να συνδέσετε το μηχάνημα στην πρίζα και πριν να σηκώσετε ή μεταφέρετε το εργαλείο. 
Η μεταφορά του εργαλείου με το δάχτυλο στο διακόπτη μπορεί να προκαλέσει ατυχήματα.  
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• Αφαιρέστε όλα τα κλειδιά ρύθμισης από το εργαλείο πριν να το λειτουργήσετε. Ένα 
κλειδί μπορεί να εκτοξευτεί και να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό. 
• Μην τεντώνεστε. Κρατήστε σταθερό πάτημα και ισορροπία κάθε στιγμή. Αυτό σας 
επιτρέπει να έχετε καλύτερο έλεγχο του εργαλείου σας ανά πάσα στιγμή.  
• Ντυθείτε κατάλληλα. Μην φοράτε φαρδιά ρούχα και κοσμήματα. Κρατήστε τα 
μαλλιά, τα ρούχα και τα γάντια σας μακριά από τα κινούμενα μέρη του εργαλείου. Τα φαρδιά 
ρούχα, τα κοσμήματα και τα μακριά μαλλιά μπορεί να πιαστούν στα κινούμενα μέρη του εργαλείου. 
• Εάν το εργαλείο σας συμπεριλαμβάνει σύνδεση με σύστημα απορρόφησης σκόνης 
σιγουρευτείτε ότι το έχετε συνδέσει και το χρησιμοποιείτε κατάλληλα. Η χρήση αυτού του 
συστήματος μπορεί να μειώσει τους κινδύνους που συσχετίζονται με την σκόνη. 
  
4) Χρήση και συντήρηση εργαλείου 
• Μην υπερφορτώνετε το μηχάνημα. Χρησιμοποιήστε το κατάλληλο εργαλείο για την 
κατάλληλη εργασία. Το σωστό εργαλείο θα κάνει την εργασία πιο αποδοτικά και με μεγαλύτερη 
ασφάλεια στο ρυθμό για το οποίο σχεδιάστηκε.  
• Μην χρησιμοποιείτε το μηχάνημα εάν ο διακόπτης δεν λειτουργεί. Οποιοδήποτε 
μηχάνημα που δεν μπορεί να ελεγχθεί είναι επικίνδυνο και πρέπει να επισκευαστεί.  
• Αποσυνδέστε το μηχάνημα από την πρίζα πριν να πραγματοποιήσετε ρυθμίσεις, 
αλλαγή εξαρτημάτων και πριν την αποθήκευση. Με τον τρόπο αυτό μειώνετε τον κίνδυνο της κατά 
λάθους εκκίνησης.  
• Αποθηκεύστε τα μηχανήματα μακριά από παιδιά και μην επιτρέπετε σε άτομα που δεν 
γνωρίζουν τις οδηγίες αυτές να το λειτουργήσουν. Τα ηλεκτρικά εργαλεία είναι επικίνδυνα στα χέρια 
ατόμων που δεν έχουν την κατάλληλη γνώση.  
• Συντηρήστε τα ηλεκτρικά εργαλεία. Ελέγξτε για προβλήματα στα κινούμενα μέρη, 
σπασμένα ανταλλακτικά και για όποια άλλη κατάσταση μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο 
λειτουργίας του μηχανήματος. Εάν το εργαλείο είναι χαλασμένο θα πρέπει να δοθεί σε 
εξουσιοδοτημένο σέρβις για επισκευή. Πολλά ατυχήματα μπορεί να προκύψουν από ένα κακό 
συντηρημένο εργαλείο.  
• Κρατήστε το εξάρτημα κοπής αιχμηρό. Το εξάρτημα κοπής που είναι αιχμηρό είναι πιο 
απίθανο να μπλοκάρει και πιο εύκολο να ελεγχθεί.  
• Χρησιμοποιήστε τα εργαλεία, τα εξαρτήματα και τα ανταλλακτικά σύμφωνα με τις 
οδηγίες αυτές λαμβάνοντας υπόψιν τις συνθήκες εργασίας και την εργασία που θέλετε να 
εκτελέσετε. Η χρήση του εργαλείου για διαφορετικές λειτουργίες από αυτές για τις οποίες έχει 
σχεδιαστεί  μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνες καταστάσεις.   
 
5) Σέρβις 
 
• Δώστε τα εργαλεία σας σε εξουσιοδοτημένο τεχνικό για σέρβις και επισκευές 
χρησιμοποιώντας μόνο αυθεντικά ανταλλακτικά. Αυτό θα εξασφαλίσει ότι η ασφάλεια του εργαλείου 
διατηρείται.  
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Συμπλέκτης ασφάλειας 

Ο συμπλέκτης ασφάλειας ενεργοποιείτε αν το κατεδαφιστικό σας πιστολέτο σταματήσει την 
περιστροφή του από κόλλημα ή από εξωτερικό εμπόδιο. Αυτό θα σας προφυλάξει από ατυχήματα.  

Βοηθητική λαβή / Μετρητής βάθους τρυπήματος 

Το συγκεκριμένο εργαλείο δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιείται χωρίς την βοηθητική 
λαβή και να το χρησιμοποιείτε και με τα δυο σας χεριά.  
 
Χαλαρώστε την λαβή γυρνώντας την αριστερόστροφα. Τοποθετήστε την στην 

επιθυμητή θέση γυρνώντας την επάνω στο εργαλείο σας. Ξανασφίξτε την λαβή. 
 
Ο μετρητής βάθους τρυπήματος επιτρέπει τον καθορισμό του βάθους της τρυπάς. Τοποθετήστε τον 
στην επιθυμητή θέση ώστε να όταν ακουμπήσει η άκρη του στον τοίχο να έχετε το επιθυμητό βάθος 
στην τρυπά σας.  
 

Αρχική λειτουργία.  

Πριν εκκινήσετε την λειτουργία του εργαλείου σας, ελέγξτε το σημείο που θέλετε να τρυπήσετε για 
σωλήνες αεριού , νερού ,καλώδια ρεύματος και αλλά.  
Χρησιμοποιείτε πάντα την τάση που αναφέρεται στην ταμπέλα χαρακτηριστικών του εργαλείου σας.  
Το καλώδιο τροφοδοσίας και το βύσμα σύνδεσης πρέπει να είναι σε άψογη κατάσταση πριν την 
χρήση.  
Κλείδωμα λειτουργίας γίνεται πιέζοντας τον διακόπτη ON/OFF (9) και κλειδώνοντας τον με την χρήση 
του κουμπιού (11) 
Ξεκλείδωμα γίνεται πιέζοντας τον διακόπτη λειτουργίας (9) μια ακόμα φορά. 

Έλεγχος ταχύτητας  

Επιλογή μέσω του διακόπτη ON/OFF 

Η ταχύτητα διάτρησης μπορεί να ρυθμιστεί κατά την διάρκεια της χρήσης απλά μεγαλώνοντας ή 
αντίστοιχα ελαττώνοντάς την πίεση στον διακόπτη λειτουργίας. (9) 
Η ρύθμιση με αυτόν τον τρόπο της ταχύτητας βοηθάει σε περιπτώσεις πλακιδίων οπού βοηθάει το 
τρυπάνι σας να μην γλιστρήσει τις πρώτες στιγμές του τρυπήματος.  
Προεπιλογή ταχύτητας  

Μέσω του περιστροφικού διακόπτη (10) που βρίσκετε πάνω στον διακόπτη ενεργοποίησης μπορείτε 
να ρυθμίσετε την μέγιστη ταχύτητα περιστροφής.  
Επιλέξτε την ταχύτητα περιστροφής ώστε να ταιριάζει με τα χαρακτηριστικά της τρυπάς που θέλετε 
να ανοίξετε.  
Αλλάζοντας τα εργαλεία σας (SDS-PLUS) 

Σημείωση: Είναι χαρακτηριστικό αυτού του τύπου τα εργαλεία να έχουν κάποια ανοχή κατά την 
συναρμογή τους με το πιστολέτο. Αυτό οφείλετε στην φιλοσοφία κατασκευής του και δεν 
επηρεάζουν καθόλου την λειτουργία τους σαν εργαλεία ούτε την ακρίβεια του στις τρύπες σας.  
Το τσοκ του εργαλείου σας δεν χρειάζεται καμία συντήρηση. Η μοναδική προσοχή που χρειάζεται 
από μέρους σας είναι η αντικατάσταση έγκαιρα του καλύμματος σκόνης σε περίπτωση φθοράς του. 
Το κάλυμμά το συγκεκριμένο προστατεύει από φθορά τα κινούμενα μέρη του εργαλείου σας. 
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Εισάγοντας το εργαλείο στην θέση του. 

Καθαρίστε και λιπάνετε ελαφριά το εργαλείο σας πριν το εισάγετε στην υποδοχή. 
Γυριστέ και εισάγετε το τρυπάνι σας στην θέση του. Πιέστε το τρυπάνι σας στην υποδοχή και 
ακουστέ το να ασφαλίζει. Τραβήξτε προς τα έξω το τρυπάνι για να ελέγξετε την σωστή συναρμογή 
του με το εργαλείο σας.  

 

Αφαιρώντας το τρυπάνι σας. 

Πιέστε πίσω τον δακτύλιο συγκράτησης και αφαιρέστε τραβώντας απαλά το τρυπάνι σας.  

 

Επιλογή τρόπου λειτουργίας 
Η επιλογή λειτουργίας αναμεσά σε τρύπημα και σμίλευση γίνεται μέσα από τον περιστροφικό 
διακόπτη (7) στα πλαγιά του εργαλείου σας. Η επιλογή αυτή μπορεί να γίνει μόνο αν είναι 
απενεργοποιημένο το εργαλείο σας.  
Πιέστε το μποτών απελευθέρωσης (6) πάνω στον επιλογέα λειτουργίας και γυριστέ το κομβίο στην 
επιθυμητή θέση όπως φαίνεται και στις πιο κάτω εικόνες. 
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Συντήρηση και φροντίδα 

Πάντα αποσυνδέετε την συσκευή σας από την παροχή ρεύματος πριν προχωρήσετε σε 
οποιαδήποτε εργασία συντήρησης ή καθαρισμού. 

Το συγκεκριμένο εργαλείο δεν χρειάζεται καμία τακτική συντήρηση. Καθαρίζετε συχνά τους 
αεραγωγούς εξαερισμού. Κρατάτε τις λάβες του εργαλείου σας καθαρές από γράσα και λαδιά. Σε 
περίπτωση που χρειαστεί οποιαδήποτε επέμβαση στο εσωτερικό του εργαλείου σας λόγο βλάβης, 
καλό θα ήταν αυτή να γίνει από εξουσιοδοτημένο προσωπικό που έχει γνώσεις από ηλεκτρικά 
εργαλεία.  
Είναι πολύ σημαντικό να αντικαθιστάτε ένα σπασμένο κάλυμμά σκόνης αμέσως ώστε να μην 
εισέλθει σκόνη μέσα στα κινούμενα μέρη του εργαλείου σας.  
Τραβήξτε πίσω το μοχλό απελευθέρωσης και τραβήξτε πλαγιά το καπάκι σκόνης για να το βγάλετε. 
Εγκαταστήστε ακολουθώντας αντίθετη πορεία.  
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