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ΜΟΝΤΕΛΟ BPH4500 
ΤΑΣΗ- ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 230V- 50Hz 
ΙΣΧΥΣ 1800W 
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (ΣΤΡΟΦΕΣ) 4400rpm 
ΚΡΟΥΣΕΙΣ 900bpm 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ (ΜΠΕΤΟΝ, ΠΕΤΡΑ) 36mm 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ! 

Ο θόρυβος που προκαλείται από τη χρήση αυτού του σκαπτικού πιστολέτου μπορεί να υπερβαίνει τα 85dB(A) στο χώρο 
εργασίας. Σε αυτή την περίπτωση, να φοράτε προστασία αυτιών για να προστατέψετε την ακοή σας. 

Να χρησιμοποιείτε προστατευτικά ασφαλείας αυτιών 
Να φοράτε μάσκα σκόνης 
Να χρησιμοποιείτε γυαλιά ασφαλείας κατάλληλα για την χρήση αυτών των εργαλείων 
Να φοράτε προστατευτικά υποδήματα 

 

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.  
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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.  

• 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.  
 

 
ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ! 
Για την ασφάλειά σας, μην συνδέετε το ηλεκτρικό σας εργαλείο μέχρι να διαβάσετε και να κατανοήσετε αυτό το εγχειρίδιο 
κατόχου. 

• ΦΟΡΕΣΤΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΑΤΙΩΝ. Χρησιμοποιήστε μάσκα προσώπου ή μάσκα σκόνης μαζί με προστατευτικά γυαλιά 
αν η εργασία πραγματοποιείται σε σκονισμένη περιοχή. Χρησιμοποιήστε προστασία ακοής, ιδιαίτερα κατά τη 
διάρκεια εκτεταμένων περιόδων λειτουργίας, φορέστε και παπούτσια ασφαλείας. 
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• Φορέστε προστατευτικά αυτιών για τη χρήση του τρυπανιού. Η έκθεση στο θόρυβο μπορεί να προκαλέσει απώλεια 
ακοής. 

• ΜΗΝ φοράτε γάντια, κοσμήματα, γραβάτες ή πρόχειρα ρούχα. 
• ΜΗΝ τρυπάτε, κόβετε ή τρίβετε υλικά πολύ μικρά για να υπάρχει ασφάλεια. 
• Πάντα να κρατάτε μακριά τα χέρια από το σημείο δράσης του σκαπτικού/ περιστροφικού πιστολέτου. Αποφύγετε 

τις δύσκολες θέσεις των χεριών όπου μία ξαφνική ολίσθηση μπορεί να προκαλέσει μετακίνηση του χεριού σας προς 
το σημείο που δρα το σκαπτικό. Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού. 

• ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Χρησιμοποιείστε σφιγκτήρες για να κρατήσετε το έργο σας σταθερό. Είναι ασφαλέστερο από 
το να χρησιμοποιείς το χέρι σου και ελευθερώνει και τα δύο χέρια από άλλη δράση και έτσι μπορεί ο κάθε χρήστης 
να λειτουργήσει καλύτερα το εργαλείο. 

• Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν καρφιά ή ξένα αντικείμενα στο τμήμα του τεμαχίου προς κοπή, διάτρηση ή λείανση. 

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

•  Για να αποφύγετε τυχόν βλάβη από την τυχαία εκκίνηση, αφαιρέστε πάντα το βύσμα από την πρίζα πριν εγκαταστήσετε 
ή αφαιρέσετε ένα τρυπάνι, αξεσουάρ. 

 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΙΟΝΙΟΥ 

• Όταν χρησιμοποιείτε τσοκ με κλειδί ή χωρίς κλειδί ΜΗΝ εγκαθιστάτε και μην χρησιμοποιείτε κανένα τρυπάνι που 
υπερβαίνει τις 7” (175mm) ή εκτείνεται περισσότερο από 6"(150mm) πέρα από τις σιαγόνες τσοκ. Μπορούν να 
λυγίσουν ξαφνικά ή να σπάσουν. 

• Πριν ξεκινήσετε τη λειτουργία, σπρώξτε τον διακόπτη για να βεβαιωθείτε ότι το τρυπάνι δεν ταλαντεύεται ή δονείται. 
• ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ τους κόφτες ή τους κοπτήρες πολλαπλών τρυπών, καθώς μπορεί να ξεκολλήσουν ή να μη 

χρησιμοποιηθούν. 
• Βεβαιωθείτε ότι ο άξονας έχει σταματήσει τελείως πριν αγγίξετε τον σφιγκτήρα ή προσπαθήσετε να αλλάξετε το 

τρυπάνι. 
• Πάντοτε βεβαιωθείτε ότι το τσοκ είναι σφιχτά δεμένο και ότι το τρυπάνι σφιχτά στερεωμένο πριν την εκκίνηση του 

τρυπανιού. 

 

ΣΥΜΒΟΛΑ 

Μερικά από τα παρακάτω σύμβολα μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο εργαλείο σας. Παρακαλώ μελετήστε τους και μάθετε το 
νόημά τους. Η κατάλληλη ερμηνεία αυτών των συμβόλων θα σας επιτρέψει να χειριστείτε το εργαλείο καλύτερα και 
ασφαλέστερα. 

V Volts (Τάση) 
A Αμπέρ 
Hz Hertz (Συχνότητα) 
W Watt 
Kw Kilowatts 
F Farads 
Μf Microfarads 
L Λίτρα 
Kg Κιλογραμμάρια (κιλά) 
Bar Bars 
Pa Pascals 
H Ώρες 
Min Λεπτά 
S Δευτερόλεπτα 

 Ταχύτητα 

./min or min-1 Παλινδρομήσεις ανά λεπτό 
 Συνεχές ρεύμα 

 Εναλλασσόμενο ρεύμα 

 Διφασικό εναλλασσόμενο ρεύμα 

 Διφασικό εναλλασσόμενο ρεύμα με ουδέτερο 
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 Τριφασικό εναλλασσόμενο ρεύμα 

 Τριφασικό εναλλασσόμενο ρεύμα με ουδέτερο 

 
Ονομαστικό ρεύμα της κατάλληλης ασφάλειας σε αμπέρ 

 
Χρονική υστέρηση ασφάλισης - σύνδεσμος όπου το Χ είναι το σύμβολο για το 
χαρακτηριστικό χρόνου / ρεύματος 

 
προστατευτική γείωση στο τερματικό γείωσης, εργαλεία Κλάσης Ι 

Ø Διάμετρος 
0 Θέση Off 

 Βέλος 

 Σύμβολο Προειδοποίησης 

 εναλλασσόμενο ή συνεχές ρεύμα 

 Αντιολισθητική κατασκευή 

 Στεγανή κατασκευή 

 
Κατασκευή Κλάσης ΙΙ 

 Σύμβολο IP 
 Σύμβολο σκαπτικού 

 Σύμβολο τρυπανιού 
 

 

ΜΑΘΕΤΕ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΑΣ ΣΚΑΠΤΙΚΟ/ ΤΡΥΠΑΝΙ 

 

 
 

1.  Εξάρτημα στερέωσης 
2. Καπάκι καρβουνακίων 
3. Προστατευτικό σκόνης 
4. Διακόπτης σκαπτικού/ τρυπανιού 
5. Κινητήρας 
6. Λαβή 
7. Διακόπτης On/Off 
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ΑΞΕΣΟΥΑΡ & ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ 

ΠΡΟΣΟΧΗ 

Χρησιμοποιείτε μόνο τα εξαρτήματα που συνιστώνται για αυτό το Σκαπτικό περιστροφικό πιστολέτο. Ακολουθήστε τις 
οδηγίες που συνοδεύουν τα εξαρτήματα. Η χρήση ακατάλληλων εξαρτημάτων μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό στον 
χειριστή ή βλάβη στο τρυπάνι. 

 

 

Μην χρησιμοποιείτε κανένα εξάρτημα αν δεν έχετε διαβάσει πλήρως τις οδηγίες ή το Εγχειρίδιο Χρήσης για αυτό το εξάρτημα. 

- Διάφορα τρυπάνια 
- Τσοκ 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 

ΠΡΟΣΟΧΗ 

Αν κάποιο εξάρτημα λείπει ή έχει υποστεί ζημιά, μην συνδέσετε το φορτιστή στην πηγή τροφοδοσίας ρεύματος μέχρι να 
αντικατασταθεί το κομμάτι που λείπει ή το κατεστραμμένο. 

Βγάλτε προσεκτικά τα εργαλεία, δείτε το διάγραμμα στοιχείων. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δείτε την εικόνα των εξαρτημάτων. 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ 

Για να αποφύγετε τη φωτιά ή την τοξική αντίδραση, μην χρησιμοποιείτε ποτέ βενζίνη ή παρόμοιους διαλύτες για να καθαρίσετε 
το εργαλείο. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 

Σκαπτικό περιστροφικό πιστολέτο | BPH4500 
ΣΕΙΡΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
Α Περιστροφικό Σκαπτικό Τρυπάνι 1 
Β SDS Καλέμι 2 
Γ SDS Καλέμι κατεδάφισης 3 
Δ Δοχείο λιπαντικού 1 
Ε Κάλυμμα σκόνης τρυπανιού 1 
Ζ Πλαστική θήκη μεταφοράς 1 
Η Καρβουνάκι 1 
 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
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Πριν ξεκινήσει η εργασία 

- Εξετάστε τον τόπο όπου θα χρησιμοποιηθεί η συσκευή για αγωγούς φυσικού αερίου και νερού με κρυφό ηλεκτρικό 
καλώδιο χρησιμοποιώντας μια συσκευή εύρεσης σωλήνων. 

- Πριν από τη σύνδεση στο δίκτυο, βεβαιωθείτε ότι η τάση δικτύου αντιστοιχεί στις λεπτομέρειες στην πινακίδα τύπου. 

Τοποθέτηση και αλλαγή εργαλείων 

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με σύστημα προσάρτησης SDS-plus. 

- Καθαρίστε τα εργαλεία και γράσα με ένα λεπτό στρώμα γράσου μηχανής πριν από την συναρμολόγηση. 
- Τραβήξτε πίσω το εξάρτημα στερέωσης και κρατήστε το. 
- Σπρώξτε και περιστρέψτε το εργαλείο χωρίς σκόνη στη θήκη εργαλείων όσο περνάει. Το εργαλείο θα κλειδώσει 

αυτόματα. 
- Ελέγξτε ότι έχει ασφαλίσει τραβώντας το εργαλείο. 

 

Αφαίρεση εργαλείου SDS-plus 

Τραβήξτε πίσω το εξάρτημα στερέωσης και αφαιρέστε το εργαλείο. 

 

Έναρξη εργασίας 

Επιλογή ON/OFF 

- Επιλογή On: Πατήστε για επιλογή λειτουργίας 
- Επιλογή Off: Πατήστε την επιλογή λειτουργίας σύντομα και αφήστε το 
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Λαβή 

Για λόγους ασφαλείας, χρησιμοποιήστε τη λαβή μόνο το σκαπτικό τρυπάνι. 

Θα είστε σε θέση να αποκτήσετε μια ασφαλή θέση σώματος όταν εργάζεστε περιστρέφοντας τη λαβή. Χαλαρώστε και στρέψτε το 
εξάρτημα λαβής προς την αντίθετη φορά των δεικτών του ρολογιού. Στη συνέχεια, σφίξτε τη λαβή. 

 

 

Συσκευή συλλογής σκόνης 

Πριν από τη διεξαγωγή εργασιών διάτρησης με σκαπτικό, τοποθετήστε κατακόρυφα τη διάταξη συλλογής σκόνης πάνω από το 
τρυπάνι. 

 

Σταμάτημα τρυπανιού 

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία διάτρησης του σκαπτικού όταν το χρησιμοποιείτε για εργασία με το καλέμι. 

Για να το κάνετε αυτό, περιστρέψτε το μοχλό επιλογής έτσι ώστε το σήμα Τ να συμπίπτει με το βέλος της επιλογής του 
μηχανήματος. 

Για να επανενεργοποιήσετε τη δράση διάτρησης, ο μοχλός επιλογής πρέπει να επαναφέρεται έτσι ώστε το σήμα Τ να συμπίπτει 
με το βέλος 

Σημαντικό! 

Όταν κάνετε διάτρηση με σκαπτικό, θα χρειαστεί χαμηλή πίεση. Η υπερβολική πίεση θα ασκήσει περιττό φορτίο στον κινητήρα. 
Ελέγχετε τα τρυπάνια τακτικά. Επανατοποθετήστε ξανά ή αντικαταστήστε τα τρυπάνια με φθορά. 

 

Συντήρηση 

- Βγάλτε το φις από την πρίζα πριν εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία στη συσκευή. 
- Κρατήστε το εργαλείο καθαρό συνεχώς. 
- Μην χρησιμοποιείτε καυστικά καθαριστικά για να καθαρίσετε τα πλαστικά εξαρτήματα. 
- Μετά το τέλος της εργασίας σας, για την αποφυγή της σκόνης, πρέπει να χρησιμοποιείτε πεπιεσμένο αέρα για να 

καθαρίσετε τις σχισμές εξαερισμού. 
- Ελέγξτε τα καρβουνάκια (κατεστραμμένα ή καμένα καρβουνάκια θα έχουν σαν αποτέλεσμα την εμφάνιση σπινθήρων 

και γρήγορης βλάβης στο εργαλείο. 
 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ 

Πάντοτε βεβαιωθείτε ότι το ηλεκτρικό εργαλείο είναι απομονωμένο από την τροφοδοσία ρεύματος πριν τοποθετήσετε 
οποιοδήποτε εξάρτημα 

 

Μετακίνηση λαβής 

Για να μετακινήσετε τη λαβή σε οποιαδήποτε θέση που ταιριάζει στο χέρι για αντίστοιχη δουλειά, τραβήξτε τη λαβή και 
περιστρέψτε την προς τα αριστερά και θα ανακληθεί, στη συνέχεια μπορείτε να μετακινήσετε στην επιθυμητή θέση και σφίξτε 
περιστρέφοντας τη σωστά. Πάντα βεβαιωθείτε ότι η λαβή είναι σφιγμένη πριν από οποιαδήποτε εργασία, καθώς μια χαλαρή 
λαβή μπορεί να σας οδηγήσει σε ολίσθηση και τραυματισμούς. 
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Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση τρυπανιού 

Το τρυπάνι διαθέτει διακόπτη On / Off ενσωματωμένο στη λαβή. Κρατώντας το τρυπάνι με τα δύο χέρια, απλά πιέστε τη 
σκανδάλη και ο κινητήρας θα ξεκινήσει. Για να απενεργοποιήσετε αφήστε τη σκανδάλη. 

 

 

Εγκατάσταση εξαρτημάτων 

Ποτέ μην κρατάτε το σώμα του τσοκ με το ένα χέρι και χρησιμοποιήστε το τρυπάνι για να περιστρέψετε το σώμα του τρυπανιού 
για να χαλαρώσετε ή να σφίξετε τα κομμάτια. Μπορεί να τραυματίσετε σοβαρά το χέρι σας. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ 

Έχετε διαβάστε παραπάνω για την ασφάλεια των ηλεκτρικών εργαλείων, την ασφάλεια των τρυπανιών και τα Σύμβολα σε αυτό 
το εγχειρίδιο; Αν όχι, κάντε το τώρα, πριν θέσετε σε λειτουργία το εργαλείο. Η ασφάλειά σας εξαρτάται από αυτό! 

Κάθε στιγμή που χρησιμοποιείτε το σκαπτικό πρέπει να επαληθεύετε τα ακόλουθα: 

1. Το εξάρτημα SDS ή το τσοκ τρυπανιού να είναι ασφαλή. 
2. Το κομμάτι εργασίας να είναι καλά ασφαλισμένο στο τσοκ SDS ή στο τσοκ του τρυπανιού 
3. Επιλέξτε τρυπάνι ή κατεδαφιστικό καλέμι πριν χρησιμοποιηθούν στην εργασία. 
4. Προστατευτικά γυαλιά είναι απαραίτητα. Η μη τήρηση αυτών των κανόνων ασφαλείας μπορεί να αυξήσει σημαντικά τις 

πιθανότητες τραυματισμού. 

 

 

 

ΔΙΑΤΡΗΣΗ 

Κατά τη διάτρηση σε ομαλές σκληρές επιφάνειες όπως το μέταλλο, χρησιμοποιήστε μια κεντρική διάτρηση για να επισημάνετε 
την επιθυμητή θέση τρύπας. Αυτό θα εμποδίσει το τρυπάνι από την ολίσθηση του κέντρου καθώς ξεκινά η τρύπα. 
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Το κομμάτι εργασίας που πρέπει να τρυπηθεί θα πρέπει να στερεωθεί σε ένα μέγγενη ή με σφιγκτήρες για να μην το στρέψει 
καθώς περιστρέφεται το τρυπάνι. 

ΠΡΟΣΟΧΗ 

Ελέγξτε το τρυπάνι και βεβαιωθείτε ότι είμαι κλειδωμένο μέσα στο τσοκ.  

Κρατήστε το τρυπάνι σταθερά και με τα δύο χέρια όποτε είναι δυνατόν. Χρησιμοποιήστε το ένα χέρι για να πιάσετε τη λαβή και 
το διακόπτη και το άλλο για να πιάσετε το σώμα του τρυπανιού ή τη λαβή αν κάποιος είναι στη θέση του. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι το χέρι που τοποθετείται στο σώμα του τρυπανιού δεν καλύπτει τις οπές εξαερισμού. Η κάλυψη 
αυτών των αεραγωγών θα μειώσει την ψύξη του κινητήρα και ενδεχομένως θα οδηγήσει σε υπερθέρμανση του κινητήρα. 

Κρατώντας σταθερά το τρυπάνι, τοποθετήστε το σημείο του τρυπανιού στο σημείο που θα τρυπηθεί. Πατήστε τη σκανδάλη του 
διακόπτη για να ξεκινήσει το τρυπάνι.  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Χρησιμοποιείτε πάντα υψηλότερη ταχύτητα τρυπανιού κατά τη διάνοιξη μικρών οπών. Χρησιμοποιήστε μια πιο αργή 
ταχύτητα διάτρησης όταν τρυπάτε μεγάλες τρύπες. 

Τοποθετήστε το τρυπάνι μέσα στο τεμάχιο εργασίας, εφαρμόζοντας αρκετή πίεση για να κρατήσετε το κόψιμο των κομματιών. 
Μην πιέζετε το τρυπάνι ή εφαρμόζετε πλάγια πίεση για να επιμηκύνετε την τρύπα. 

Να είστε προετοιμασμένοι για ανάκρουση. Όταν συμβαίνουν αυτές οι καταστάσεις, το τρυπάνι έχει την τάση να τραβάει το 
τεμάχιο εργασίας. Αυτή η ενέργεια θα κλωτσήσει το τρυπάνι απέναντι από την κατεύθυνση της περιστροφής του τρυπανιού 
και θα μπορούσε να προκαλέσει απώλεια ελέγχου κατά τη διάσπαση του υλικού καθώς ολοκληρώνετε τη διάτρηση της οπής. 
Εάν δεν είστε προετοιμασμένοι, αυτή η απώλεια ελέγχου μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό. 

ΠΡΟΣΟΧΗ 

Κατά τη διάτρηση μετάλλων, χρησιμοποιήστε λίγο λάδι στο τρυπάνι για να μην υπερθερμανθεί. Το λάδι θα παρατείνει τη 
διάρκεια ζωής του τρυπανιού και θα βελτιώσει τη δράση κοπής τρυπανιού. Αν το εξάρτημα του τρυπανιού μπλοκάρει στο 
τεμάχιο εργασίας ή αν το τρυπάνι σταματήσει, αφήστε το διακόπτη σκανδάλης αμέσως. Αφαιρέστε το κομμάτι από το τεμάχιο 
εργασίας και προσδιορίστε τον λόγο για το μπλοκάρισμα. 

ΠΡΟΣΟΧΗ 

Κατά τη διάτρηση σε ξύλο, τα καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται με τρυπάνια ξύλου εξοπλισμένα με βίδα. Η βίδα 
διευκολύνει τη διάτρηση τραβώντας το κομμάτι στο τεμάχιο εργασίας. 

 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

ΓΕΝΙΚΑ 

ΠΡΟΣΟΧΗ 

Κατά τη συντήρηση, χρησιμοποιείτε μόνο πανομοιότυπα ανταλλακτικά. Η χρήση οποιουδήποτε άλλου εξαρτήματος μπορεί 
να δημιουργήσει κίνδυνο ή να προκαλέσει βλάβη στο προϊόν. 

ΜΗΝ χρησιμοποιείτε διαλύτες κατά τον καθαρισμό των πλαστικών εξαρτημάτων. Τα περισσότερα πλαστικά είναι ευαίσθητα σε 
βλάβες από διάφορους τύπους εμπορικών διαλυτών και ενδέχεται να υποστούν βλάβη από τη χρήση τους. Χρησιμοποιήστε 
καθαρό πανί για να αφαιρέσετε τη βρωμιά, τη σκόνη, το λάδι, το λιπαντικό κλπ. 

ΠΡΟΣΟΧΗ 

Μην επιτρέπετε σε οποιαδήποτε στιγμή να έρθουν σε επαφή με πλαστικά εξαρτήματα τα προϊόντα με βάση το πετρέλαιο, τα 
διεισδυτικά έλαια κ.λπ. Περιέχουν χημικά που μπορούν να βλάψουν, να αποδυναμώσουν ή να καταστρέψουν το πλαστικό. 

ΜΗΝ κάνετε κατάχρηση σε ηλεκτρικά εργαλεία. Οι καταχρηστικές πρακτικές μπορούν να προκαλέσουν βλάβη στο εργαλείο 
καθώς και στο αντικείμενο εργασίας. 

ΜΗΝ επιχειρήσετε να τροποποιήσετε τα εργαλεία ή να δημιουργήσετε αξεσουάρ που δεν συνιστώνται. Οποιαδήποτε τέτοια 
τροποποίηση ή τροποποίηση είναι κακή χρήση και μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνη κατάσταση που μπορεί να προκαλέσει 
σοβαρό τραυματισμό. Θα ακυρώσει επίσης την εγγύηση. 
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ΛΙΠΑΝΣΗ 

Όλα τα ρουλεμάν σε αυτά τα ηλεκτρικά εργαλεία λιπαίνονται με επαρκή ποσότητα λιπαντικού υψηλής διαβάθμισης για τη 
διάρκεια ζωής της μονάδας υπό κανονικές συνθήκες. Συνεπώς, δεν απαιτείται περαιτέρω λίπανση. 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 

 

 

 
 
 
 
 
 



12 

www.BormannTools.com 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



13 

www.BormannTools.com 

 

 
 
 
 
 
 



14 

www.BormannTools.com 

 

 
 
 
 
 



15 

www.BormannTools.com 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16 

www.BormannTools.com 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



17 

www.BormannTools.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

www.BormannTools.com 

 

 
 
 

 

 

 



19 

www.BormannTools.com 

 

 
 
 
 

 



20 

www.BormannTools.com 

 

 
 
 
 



21 

www.BormannTools.com 

 

 
 
 



22 

www.BormannTools.com 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


