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Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης πριν προχωρήσετε σε χρήση του συγκεκριμένου εργαλείου.  
 

Συγχαρητήρια για την αγορά του καινούργιου σας εργαλείου. το συγκεκριμένο προϊόν έχει 
κατασκευαστεί με προσοχή στην λεπτομέρεια και σκοπός του είναι σας παρέχει μια ανεξάρτητη 
εργασίας από μπαλαντέζες και πρίζες.  
Διαβάστε το ακόλουθο εγχειρίδιο πριν την χρήση μιας και περιέχει σημαντικές πληροφορίες σχετικές 
με τα χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες του καινούργιου σας εργαλείου. 
Κρατήστε το ακόλουθο εγχειρίδιο σε ένα καλά φυλαγμένο μέρος για μελλοντική αναφορά,  
 
 
Οδηγίες ασφαλείας 
Προσοχή! Διαβάστε όλες τις οδηγίες ασφαλείας και τις προειδοποιήσεις. Η μη τήρηση αυτού μπορεί 
να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό. 
Φυλάξτε όλες τις οδηγίες ασφαλείας για μελλοντική χρήση. 
Ο όρος ηλεκτρικό εργαλείο που χρησιμοποιείτε στις οδηγίες ασφαλείας αναφέρετε σε εργαλεία που 
λειτουργούν με ρεύμα (καλώδιο) ή με μπαταρία (χωρίς καλώδιο). 
 
1) Ασφάλεια χώρου εργασίας 
a) Κρατήστε το χώρο εργασίας σας καθαρό και με καλό φωτισμό. Οι ακατάστατοι ή σκοτεινοί χώροι 
μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς. 
b) 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. 
c) Κρατήστε παιδιά και άλλα άτομα μακριά ενώ λειτουργείτε το εργαλείο αυτό. Οι περισπασμοί μπορεί 
να σας κάνουν να χάσετε τον έλεγχο. 
 
2) Ηλεκτρική ασφάλεια 
a) 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. 
b) Αποφύγετε την επαφή με γειωμένα αντικείμενα, όπως σωλήνες ψυγεία κ.α.. Υπάρχει αυξημένος 
κίνδυνος ηλεκτροπληξίας εάν το σώμα σας είναι γειωμένο. 
c) Μην εκθέτετε το μηχάνημα στην βροχή ή σε υγρές καταστάσεις. Η εισαγωγή νερού σε ένα ηλεκτρικό 
εργαλείο θα αυξήσει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. 
d) 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. 
e) 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. 
f) 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 
a) 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. 
b) 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. 
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c) 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. 
d) Αφαιρέστε όλα τα κλειδιά ρύθμισης από το εργαλείο πριν να το λειτουργήσετε. Ένα κλειδί μπορεί 
να εκτοξευτεί και να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό. 
e) Μην τεντώνεστε. Κρατήστε σταθερό πάτημα και ισορροπία κάθε στιγμή. Αυτό σας επιτρέπει να 
έχετε καλύτερο έλεγχο του εργαλείου σας ανά πάσα στιγμή. 
f) 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. 
g) 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 
a) 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. 
b) Μην χρησιμοποιείτε το μηχάνημα εάν ο διακόπτης δεν λειτουργεί. Οποιοδήποτε μηχάνημα που δεν 
μπορεί να ελεγχθεί είναι επικίνδυνο και πρέπει να επισκευαστεί. 
c) 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. 
d) 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. 
e) 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. 
f) Κρατήστε το εξάρτημα κοπής αιχμηρό. Το εξάρτημα κοπής που είναι αιχμηρό είναι πιο απίθανο να 
μπλοκάρει και πιο εύκολο να ελεγχθεί. 
g) 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 
 
Ειδικές οδηγίες ασφάλειας 

1. Κρατήστε το εργαλείο σας από τις μονωμένες λάβες για να αποφύγετε προβλήματα 
ηλεκτροπληξίας. Χρησιμοποιήστε τους κατάλληλους ανιχνευτές καλωδίων πριν 
προχωρήσετε σε τρύπημα τοίχου. Βεβαιωθείτε ότι εκεί που θα τρυπήσετε δεν κρύβετε από 
πίσω κάποιο καλώδιο. Αν δεν έχετε ανιχνευτή επικοινωνήστε με έναν αδειοδοτημένο 
τεχνικό ώστε να ελέγξει τον τοίχο για παροχή ρεύματος ή νερού.  

2. Κρατήστε τα χεριά σας μακριά από κινούμενα εξαρτήματα του εργαλείου σας. 
3. Μην ακουμπάτε το κοπτικό εργαλείο του μηχανήματος σας αμέσως μετα την χρήση του. 

Αφήστε τα εξαρτήματα του εργαλείου σας να κρυώσουν πρώτα πριν τα ακουμπήσετε. 
Εξαρτήματα του εργαλείου σας μπορεί να υπερθερμανθούν και να προκαλέσουν εγκαύματα 
στα χεριά σας.  

4. Πάντα φοράτε προστατευτικά γυαλιά όταν λειτουργείτε ηλεκτρικά εργαλεία. 
Χρησιμοποιήστε και μια μάσκα προσώπου όταν το περιβάλλον σας είναι πολύ σκονισμένο.  
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Αναγνώριση μερών και εξαρτημάτων του εργαλείου σας.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 13mm τσοκ  
2. Διακόπτης λειτουργίας βαθμιδωτής ταχύτητας 
3. Λαβή 
4. Led εργασίας 
5. Μπαταριά 
6. Κλιπ ζώνης 
7. Επιλογή περιστροφής 
8. Επιλογή δυο ταχυτήτων  
9. Επιλογή ροπής στρέψης 
10. Βοηθητική λαβή  
11. Θέση βοηθητικής λαβής για αριστερόχειρες 
12. Κομβίο απελευθέρωσης μπαταρίας 

 
Χαρακτηριστικα λειτουργιας 
Ταση λειτουργιας: 20V ( LI-ION) 
Ταχυτητα περιστροφης: 0-440RPM/O-1650RPM 
Μεγιστη ροπη στρεψης: 50NM 
Διαβαθμισεις ροπης στρεψης: 20+1 
Τσοκ: 2-13MM χωρις διαβαθμιση και χωρις χρηση κλειδιων 
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Βασική λειτουργία 

 
1. Σκανδάλη ενεργοποίησης και επιλογής ταχύτητας περιστροφής. (εικ 6) 

Όταν η σκανδάλη 2 είναι πιεσμένη ο οδηγός θα ξεκινήσει την περιστροφή του (Με φορά 
περιστροφής ανάλογη της επιλογής στον διακόπτη 7) Ο διακόπτης ενεργοποίησης είναι 
ηλεκτρονικός, κάτι το οποίο σημαίνει ότι ο χρήστης 
μπορεί να επιλέξει ανάλογος του ποσό πολύ πιέζει τον 
διακόπτη, την ταχύτητα περιστροφής του 
εξαρτήματος.  
- Η ταχύτητα εξαρτάτε από το ποσό έχει πιεστεί 
ποσοτικά η σκανδάλη του εργαλείου σας.  
- Όσο πιο πολύ πιέζεται η σκανδάλη τόσο πιο 

μεγάλη ταχύτητα έχει το εξάρτημα σας. 
- Όσο πιο λίγο πιέζεται ο διακόπτης τόσο πιο 

χαμηλή ταχύτητα έχει το εξάρτημα σας.  
2. Επιλογή ροπής στρέψης (εικ 7) 

Γυρνώντας τον διακόπτη (9) είναι δυνατόν να 
επιλέξετε το ποσό της ροπής στρέψης του 
εξαρτήματος.  
- Οι επιλογές 1-25 παρέχουν την ευελιξία που 

χρειάζεστε ώστε να επιλέξετε την κατάλληλη ροπή 
στρέψης που χρειάζεστε για την εργασία σας.  
Για παράδειγμα αυτό σημαίνει ότι όλες οι βίδες σε 
μια κατασκευή θα είναι σφιγμένες με την ιδιά 
ροπή αν έχετε την ιδιά επιλογή ροπής στρέψης για 
όλες τις βίδες.  

- Η επιλογή ροπής στρέψης αποτρέπει την φθορά 
των βιδών και του εξαρτήματος σας.  

- Γυρνώντας τον διακόπτη 9 είναι δυνατόν να 
επιλέξετε αναμεσά στις λειτουργίες του εργαλείου σας. Επιλέξτε σε τρύπημα με 
δόνηση, βίδωμα και τρύπημα. 

- Γυριστέ τον διακόπτη στο  για τρύπημα. 
 

- Για τρύπημα με κρούση και περιστροφή γυριστέ τον διακόπτη στο . Αυτή η 
επιλογή είναι κατάλληλη για εργασίες τρυπήματος σε μπετό.  

 
- Γυριστέ τον διακόπτη σας στο  για εργασίες βιδώματος.  

 
3. Δυο ταχυτήτων κιβώτιο ταχυτήτων (εικ 8) 

Επιλέξτε την ταχύτητα 1 για βίδωμα. (χαμηλότερη ταχύτητα περιστροφής και μεγαλύτερη 
ροπή στρέψης) 
Χρησιμοποιήστε την επιλογή 2 για τρύπημα. (υψηλότερη ταχύτητα περιστροφής 
χαμηλότερη ροπή στρέψης) 
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4. Αορτήρας ζώνης (εικ 9) 
Το κούμπωμα ζώνης 6 είναι ένα βολικό εξάρτημα για να 
αναρτάται το εργαλείο σας στην ζώνη σας. Το 
κούμπωμα μπορεί να εγκατασταθεί σε οποιαδήποτε 
μεριά του εργαλείου βολεύει εσάς.  
Για να εγκαταστήσετε το κούμπωμα  

- Τοποθετήστε το κούμπωμα (6) στην θέση που 
επιθυμείτε και χρησιμοποιώντας την βίδα (6.1) που θα 
βρείτε μέσα την συσκευασία σας βιδώστε το στην θέση 
του. Προσέξτε να μην το παρασφίξετε και φθαρεί το 
πλαστικό. 

5. Φως εργασίας (εικ10) 
Για να βελτιώσετε την εργασία σας σε περιοχές με 
ανεπαρκές φωτισμό υπάρχει στην βάση του εργαλείου 
σας ένα φως τεχνολογίας led (4) ώστε να σας βοηθήσει 
σε αυτήν την περίπτωση. 

6. Βοηθητική λαβή (εικ 11) 
ΠΡΟΣΟΧΗ! Χρησιμοποιήστε την βοηθητική λαβή (10) 
που βρίσκετε μαζί με το εργαλείο σας. Η έλλειψη 
ελέγχου μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό σε εσάς. 
Το εργαλείο σας έχει την δυνατότητα ανάρτηση ς της 
βοηθητικής λαβής και δεξιά του κορμού αλλά και 
αριστερά.  
 
- Απλά βιδώστε την βοηθητική λαβή (11) σε 

οποιαδήποτε μεριά του σώματος θεωρείτε εσείς 
καλύτερη, γυρνώντας την λαβή δεξιόστροφα.  

7. Φόρτιση μπαταρίας (εικ1-2) 
Το συγκεκριμένο έρχεται σε εσάς χωρίς κάποιο στοιχείο 
μπαταρίας μαζί του και πρέπει εσείς να αγοράσετε 
ξεχωριστά την μπαταριά και τον φορτιστή.  

Φόρτιση μπαταρίας και κάποια στοιχεία για την σειρά Bormann 
Evolution. 
Το συγκεκριμένο εργαλείο έρχεται σε εσάς χωρίς κάποια 
μπαταριά και χωρίς φορτιστή. Αυτά είναι στοιχεία που πρέπει να 
αγοράσετε μονός σας. Όλα τα εργαλεία της σειράς Bormann Evolution  έχουν μπαταρίες 20V οι 
οποίες είναι ανταλλάξιμε μεταξύ των εργαλείων σας. Αυτό σημαίνει ότι με μια μπαταριά μπορείτε να 
χειριστείτε πολλά και διαφορετικά εργαλεία. Συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο της μπαταρίας και του 
φορτιστή για παραπάνω πληροφορίες σχετικές με τον χρόνο φόρτισης και τις οδηγίες χρήσης της 
μπαταρίας.  

Χρησιμοποιήστε μόνο γνησιά ανταλλακτικά για το εργαλείο σας Bormann Evolution. 

Αφήστε τις μπαταρίες σας να φορτιστούν πλήρως πριν την πρώτη χρήση τους.  
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Σημαντικό: Χρησιμοποιήστε μόνο φορτιστές της εταιρείας Βroman με το συγκεκριμένο εργαλείο. 
Η χρήση οποιασδήποτε άλλης μπαταρίας και φορτιστή μπορεί να προκαλέσει μονιμά 
προβλήματα στο εργαλείο σας και πρόωρη φθορά του.  

Όταν συνδέσετε τον φορτιστή σας με την μπαταριά σας και εκκινήσετε την διαδικασία της 
φόρτισης τότε μπορείτε να απομακρυνθείτε από τον φορτιστή. Οι μπαταρίες σας μπορούν αν 
φορτιστούν χωρίς κάποια επίβλεψη μιας και το ειδικά σχεδιασμένο κύκλωμα της μπαταρίας σας 
είναι απολυτά ικανό να προστατεύσει την 
μπαταριά σας από υπερφόρτωση και να 
ρυθμίζει αυτόματα την ένταση του ρεύματος 
ανάλογος του φορτιού της.  

ΠΡΟΣΟΧΗ! Ελέγξτε την κατάσταση 
του φορτιστή και της μπαταρίας πριν 
την χάρης του εργαλείου σας. Αν 
υπάρχει κάποια ένδειξη ότι είναι 

φθαρμένη η μπαταριά σας τότε προχωρήστε 
άμεσα σε αντικατάσταση της με καινούργια 
αμεταχείριστη. 

- Για να απελευθερώσετε την μπαταριά από το 
εργαλείο σας πιέστε το κουμπί 
απελευθέρωσης (12) που βρίσκετε πάνω της 
και τραβήξτε την ελαφριά από το εργαλείο 
σας. (εικ 1) 

- Τοποθετήστε τον φορτιστή (13) σας στην 
παροχή ρεύματος σας και θα ενεργοποιηθούν 
το led (13.1) λειτουργίας ώστε να σας δείξει 
ότι ο φορτιστής σας έχει ρευματοδοτηθεί.  

- Γλιστρήστε την μπαταριά σας στην θέση του 
στον φορτιστή και βεβαιωθείτε ότι υπάρχει 
καλή σύνδεση μεταξύ της μπαταρίας και του 
φορτιστή. (εικ 2) 

- Μετα από κάποια δευτερόλεπτα το κόκκινο 
Led (13.2) θα ανάψει ώστε να σας δείξει ότι η 
μπαταριά σας φορτίζει.  

ΠΡΟΣΟΧΗ! Βεβαιωθείτε ότι η μπαταριά σας είναι συνδεδεμένη σωστά (εικ 2). Γλιστρώντας την 
μπαταριά σας πάνω στους οδηγούς της θα πρέπει να βγει κανονικά χωρίς να προκληθεί καμία 
φθορά στην μπαταριά και στον φορτιστή.  

ΠΡΟΣΟΧΗ! Αν το φως ένδειξης δεν ενεργοποιηθεί κατά την διάρκεια της φόρτισης τότε 
αντικαταστήστε την μπαταριά σας.  

Ολοκληρώνοντας τον κύκλο φόρτισης του εργαλείου σας: 
- Αποσυνδέστε τον φορτιστή σας από την παροχή ρεύματος.  

Προσοχη: Μην αποσυνδέσετε την παροχή τραβώντας το καλώδιο αλλά απλά τραβήξτε 
το βύσμα από την παροχή. 

- Αφαιρέστε την μπαταριά από τον φορτιστή.  
Στηρίζοντας την μπαταριά και τον φορτιστή με το χέρι σας απελευθερώστε την 
μπαταριά από τον φορτιστή. 

Σημείωση: Αν ο φορτιστής της μπαταρίας σας χρησιμοποιούταν πριν την αποσύνδεση του ότε αυτό 
σημαίνει ότι θα είναι και ζεστός. Μετα την φόρτιση της μπαταρίας σας αφήστε τον φορτιστή σας να 
ξεκουραστεί για τουλάχιστον 15 λεπτά πριν την επόμενη φόρτιση.  
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Αν η μπαταριά σας είναι ζεστή πριν την φόρτιση λόγο χρήσης ή λόγο ηλιακής ακτινοβολίας η 
μπαταριά σας δεν θα φορτιστεί αν την συνδέσετε στον φορτιστή. Αφήστε την να κρυώσει λίγο 
πριν την φόρτιση της.  

Αν η κόκκινη ένδειξη τρεμοσβήνει με διαστήματα 0.2 sec ελέγξτε αν υπάρχει κάποιο εμπόδιο 
στην σύνδεση μπαταρίας φορτιστή. Σε περίπτωση που η σύνδεση μπαταρίας και φορτιστή 
είναι καλή τότε πολύ πιθανόν η μπαταριά σας ή ο φορτιστής σας να δυσλειτουργεί. ΣΕ αυτήν 
την περίπτωση ξαναπροσπαθήστε και αν επιμένει το πρόβλημα επικοινωνήστε με το αρμόδιο 
τμήμα service. 

8. Κατάσταση μπαταρίας (εικ 3)  

Για να πληροφορηθείτε για το ποσό ενέργειας μέσα 
στην μπαταριά σας πιέστε το κομβίο ελέγχου 
κατάστασης (5.1)  

 

9. Συμβουλές για την καλύτερη διατήρηση της μπαταρίας σας 
και την αποδοτικότερη λειτουργία της.  

- Επαναφορτίστε την μπαταριά σας πριν αδειάσει 
τελείως από ενέργεια.  

- Όταν αισθανθείτε ότι η ισχύς του εργαλείου σας 
μικραίνει σταματήστε την χρήση του εργαλείου σας 
και επαναφορτίσετε την μπαταριά σας. Αν συνεχίσετε 
την χρήση του εργαλείου σας μέχρι την ολοκληρωτική 
εξάντληση της μπαταρίας σας αυτό θα έχει ως 
συνέπεια την σταδιακή και πιο γρήγορη φθορά της 
μπαταρίας σας.  

- Αποφύγετέ την επαναφόρτιση της μπαταρίας σας σε 
υψηλές θερμοκρασίες και μετα από βαριά χρήση. Αν 
φορτίσετε τις μπαταρίες σας μετα πόα πολύωρη 
χρήση αυτό θα έχει σαν συνέπεια την σταδιακή 
καταστροφή της μπαταρίας σας και την μείωση του 
προσδόκιμου ζωής της. Αφήστε την μπαταριά σας και 
επαναφορτίστε την αφού έχει κρυώσει.  

- Το συγκρότημα της μπαταρίας σας θα πρέπει να 
φορτίζετε όταν η θερμοκρασία του είναι 50C με 300C   

- Η μπαταριά σας χεριάζετε να θερμανθεί πρώτα στην 
κατάλληλη θερμοκρασία πριν την φόρτιση της και την 
χρήση της.  
Σημείωση: Αποτυχία θέρμανσης ή ψύξης της 
μπαταρίας σας μπορεί να οδηγήσει σε καταστροφή 
της μπαταρίας σας και ελάττωση της διάρκειας ζωής της.  
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Technical characteristics 
 
VOLTAGE: 20V ( LI-ION) 
NO-LOAD SPEED: 0-440RPM/O-1650RPM 
- IMPACT RATE: 0-7040BPM/0-26400BPM 
- MAX. TORQUE: 50NM 
- TORQUE SETTING: 20+1 
- CHUCK: 2-13MM KEYLESS CHUCK 


