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Шановний Покупець!
Дякуємо за придбання елек-
троінструмента торгової марки 
"DNIPRO M", який відрізняється про-
гресивним дизайном і високою якіс-
тю виконання. 
Придбаний Вами електроінструмент 
належить до лінійки, що поєднує су-
часні конструктивні рішення і висо-
ку продуктивність із тривалим часом 
безперервної роботи. 
Ми сподіваємося, що наша про-
дукція стане Вашим помічником  
на довгі роки.
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5ЧАСТИНА 1.  ЗАГАЛЬНІ 
ПОПЕРЕДЖЕННЯ З ТЕХНІКИ 
БЕЗПЕКИ ПРИ ВИКОРИСТАННІ 
ЕЛЕКТРОІНСТРУМЕНТУ

Попередження. Прочитай-
те всі попередження з тех-
ніки безпеки і всі інструкції. 
Недотримання попереджень 
та інструкцій може призве-
сти до ураження електрич-
ним струмом, займання  
та/або серйозних травм.

Зберігайте всі попередження та ін-
струкції для використання в майбут-
ньому.
Термін «електроінструмент» в по-
передженнях відноситься до Вашо-
го електричного інструменту, який 
працює від електромережі (дрото-
вий) або який працює від акумуля-
тора (бездротовий).

1) Техніка безпеки на робочому 
місці
a) Тримайте робоче місце в чисто-
ті та з гарним освітленням. Захара-
щені або затемнені місця можуть 
стати причиною нещасних випад-
ків.
b) Не користуйтеся електроінстру-
ментом у вибухонебезпечному се-
редовищі, наприклад, в присутно-
сті легкозаймистих рідин, газів або 
пилу. Електроінструменти ство-
рюють іскріння, яке може запалити 
пил або газоподібні продукти.
c) Не допускайте дітей та сторон-
ніх осіб у зону роботи з електроін-
струментом. Відволікаючі факто-
ри можуть привести до втрати  
контролю.

2) Техніка безпеки при експлуатації 
електричних систем
a) Вилки електроінструментів по-
винні підходити до розеток. Ні в 
якому разі не змінюйте конструк-
цію вилки. Не використовуйте пере-
хідники до вилок заземленого елек-
троінструменту. Оригінальні вилки і 
відповідні розетки знижують ризик 
ураження електричним струмом.
b) Уникайте контакту тіла із за-
земленими поверхнями, такими як 
труби, радіатори, плити та холо-
дильники. При заземленні тіла під-
вищується ризик ураження елек-
тричним струмом.
c) Не піддавайте електроінстру-
мент впливу вологи та бризок. По-
трапляння води в електроінстру-
мент збільшує загрозу ураження 
електричним струмом.
d) Використовуйте електричні шну-
ри тільки за призначенням. Ні в яко-
му разі не використовуйте елек-
тричний шнур для перенесення, 
перетягування або відключення 
електроінструменту. Тримайте шнур 
подалі від джерел тепла, оливи, го-
стрих країв та рухомих частин. По-
шкоджений або переплетений шнур 
збільшує ризик ураження електрич-
ним струмом.
e) При використанні електроінстру-
менту на відкритих майданчиках ви-
користовуйте такі подовжувачі, які 
підходять для використання поза 
приміщеннями. Використання на 
відкритих майданчиках відповідно-
го дроту знижує ризик ураження 
електричним струмом.
f) Якщо використання електроін-
струменту у вологому середовищі 
неминуче, використовуйте пристрій 
захисту від диференційного струму 
(ПЗДС). Використання ПЗДС знижує 
ризик ураження електричним стру-
мом.
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53) Особиста безпека
a) Будьте уважними, стеж-
те за своїми діями і керуйте-
ся здоровим глуздом при ро-
боті з електроінструментом. Не 
користуйтеся електроінструментом 
у втомленому стані, під дією нарко-
тиків, алкоголю або ліків. Неуваж-
ність при користуванні електро-
інструментом може призвести до  
серйозних травм.
b) Використовуйте засоби індиві-
дуального захисту. Завжди кори-
стуйтеся засобами захисту очей. 
Зменшити ризик отримання травм 
може захисне спорядження, таке як 
респіратор, взуття із захистом 
від ковзання, каска або засоби за-
хисту органів слуху, що використо-
вуються у відповідних умовах.
c) Запобігайте випадковому запус-
ку обладнання. Перед підключен-
ням до джерела живлення та/або 
акумуляторної батареї, при піднятті 
або перенесенні електроінструмен-
ту переконайтеся, що перемикач 
знаходиться у вимкненому поло-
женні. Якщо Ви будете переносити 
електроінструмент із утриманням 
пальця на перемикачі або вмикати 
живлення під час перенесення, це 
може призвести до нещасного ви-
падку.
d) Перед включенням електроін-
струменту вийміть регулювальний 
клин або інструментальний ключ. 
Залишений регулювальний клин або 
інструментальний ключ на працю-
ючому електроінструменті може 
призвести до травмування.
e) Не будьте занадто напруженим. 
Завжди твердо стійте на ногах і збе-
рігайте рівновагу. Таким чином Ви 
зможете краще впоратися з елек-
троінструментом у несподіваних 
ситуаціях.
f) Одягайтеся правильно. Не но-

сіть просторий одяг або прикраси. 
Тримайте волосся, одяг і рукавички 
подалі від рухомих частин. Вільний 
одяг, прикраси або довге волосся 
можуть бути захоплені рухомими 
частинами.
g) Якщо у вас є пиловловлювачі і 
пристрої збору пилу, забезпечте їх 
підключення і використання належ-
ним чином. Знизити небезпеку мож-
на використанням пилозбірника.

4) Використання і обслуговування 
електроінструменту
a) Не застосовуйте силу до елек-
троінструменту. Використовуйте 
відповідний електроінструмент для 
своїх цілей. З електроінструмен-
том, що використовується відпо-
відно до призначення, можна зроби-
ти роботу краще і безпечніше та з 
тією швидкістю, на яку електроін-
струмент розрахований.
b) Не використовуйте електроін-
струмент із несправним вимика-
чем живлення. Електроінстру-
мент із несправним вимикачем є 
небезпечним і його треба негайно  
ремонтувати.
c) Перед виконанням регулювань, 
зміни приладдя або зберігання 
електроінструменту відключіть його 
від джерела живлення і/або акуму-
ляторної батареї. Такі превентивні 
заходи безпеки знижують ризик ви-
падкового запуску електроінстру-
мента.
d) Електроінструмент, який Ви не 
використовуєте, зберігайте в недо-
ступному для дітей місці і не дозво-
ляйте працювати з ним особам, які 
не знайомі з ним і не прочитали цю 
інструкцію. Електроінструмент 
стає небезпечним в руках непідго-
товленого користувача.
e) Обслуговуйте свій електроін-
струмент. Перевірте відсутність пе-
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5рекосу або заїдання рухомих ча-
стин, поломок деталей та інших 
недоліків, які можуть вплинути на 
роботу електроінструменту. У разі 
пошкодження відремонтуйте елек-
троінструмент перед використан-
ням. Більшість нещасних випадків 
створює електроінструмент, який 
погано обслуговується.
f) Тримайте ріжучий інструмент на-
гостреним та чистим. Правильно об-
служений ріжучий інструмент з го-
стрими ріжучими крайками менше 
заїдає і ним легше управляти.
g) Використовуйте електроінстру-
мент, приладдя, насадки тощо від-
повідно до цієї інструкції та з 
урахуванням робочих умов і осо-
бливостей роботи. Використання 
електроінструменту не за призна-
ченням може привести до небезпеч-
них ситуацій.

5) Обслуговування
a) Ремонт електроінструменту по-
винен проводитися тільки кваліфі-
кованим ремонтним персоналом з 
використанням ідентичних запас-
них частин. Таким чином Ви забезпе-
чите надійне обслуговування елек-
троінструменту.

ЧАСТИНА 2. ІНСТРУКЦІЇ  ЩОДО 
БЕЗПЕКИ ДЛЯ ДРИЛІВ
 – Під час роботи треба користува-

тися засобами захисту органів слу-
ху. Вплив шуму може призвести до 
втрати слуху.
 – Під час роботи треба користува-

тися додатковою (-ими) рукояткою 
(-ами), якщо така (-і) входить (-ять) 
до комплекту поставки електроін-
струмента. Втрата контролю над 
роботою електроінструмента 
може призвести до травм.
 – Утримуйте дриль за ізольовані 

поверхні захвату, тому що робочий 
інструмент під час виконання опе-

рації може доторкнутися до при-
хованої проводки чи до шнура жи-
влення електроінструмента. У разі 
контакту робочого інструмента 
з проводом, що перебуває під на-
пругою, відкриті металеві части-
ни електричного інструмента мо-
жуть опинитися під напругою і 
спричинити ураження оператора 
електричним струмом.
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Регулятор частоти обертання: 
збільшення/зменшення 
частоти обертання  
(мод. ND-85)

IP Ступінь захисту від впливу 
пилу та води

Клас захисту від ураження елек-
тричним струмом ІІ

Знак відповідності технічним 
регламентам (Україна)

Спеціальний знак, який засвід-
чує, що виріб відповідає ос-
новним вимогам директив ЄС 
і гармонізованим стандартам 
Європейського Союзу

Єдиний знак обігу продукції 
на ринку держав-членів Євра-
зійського економічного союзу

Особлива утилізація (щоб за-
побігти можливій шкоді до-
вкіллю, необхідно відокреми-
ти даний об'єкт від звичайних 
відходів та утилізувати його 
найбільш безпечним спосо-
бом)

2. УМОВНІ ПОЗНАЧКИ

Знак загальної застороги

Дивитись інструкцію з експлу-
атації/брошуру

Одягнути засіб захисту органів 
слуху

Одягнути засіб захисту орга-
нів зору

Одягнути маску

Змінний струм

n0

Частота обертання холостого 
ходу

хв-1 

(min-1)Оберти за хвилину

В 
(V) Вольти

А 
(А) Ампери

Гц 
(Hz) Герци

Вт 
(W) Вати

мм 
(mm) Міліметри

Ø Діаметр (максимальний 
діаметр патрона) 

Напрямок обертання 
шпинделя

Регулятор частоти обертання: 
збільшення/зменшення 
частоти обертання  
(мод. ND-55F)
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53. КОМПЛЕКТАЦІЯ

ND-45 ND-55F ND-85

1 Дриль електричний 1 шт. 1 шт. 1 шт.

2 Обмежувач глибини свердління − 1 шт. 1 шт.

3
Фіксатор обмежувача глибини 
свердління (баранчик, гвинт,  
притискна пластинка)

− 1 шт. −

4 Допоміжна рукоятка − − 1 шт.

5 Ключ для патрона − 1 шт. 1 шт.

6 Змінні графітові щітки 2 шт. − 2 шт.

7 Оригінали інструкцій  
з техніки безпеки та експлуатації 1 шт. 1 шт. 1 шт.

8 Упаковка 1 шт. 1 шт. 1 шт.

4. ОПИС, ПРИЗНАЧЕННЯ 
ТА ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД 
ЕЛЕКТРОІНСТРУМЕНТА

Прочитайте всі застере-
ження і вказівки. Недотри-
мання застережень і вка-
зівок може призвести до 
ураження електричним стру-
мом, пожежі та/або серйоз-
них травм.

Опис
Дриль - ручний електроінструмент 
(далі по тексту - «електроінстру-
мент»), принципом дії якого є пере-
творення обертального руху дви-
гуна на обертальний рух приладдя 
(свердла, біти). Електроінструменти 
оснащені кнопкою фіксації вимика-
ча в положенні «увімкнено», що ви-
ключає необхідність постійно утри-
мувати вимикач у процесі роботи.  

Модель ND-85 оснащена додатковою 
знімною рукояткою. Моделі ND-55F, 
ND-85 оснащені регулятором (обме-
жувачем) частоти обертання шпин-
деля та обмежувачем глибини сверд-
ління.

Призначення
Електроінструмент призначений 
для свердління отворів у різних ма-
теріалах, таких як деревина, ме-
тал, пластик, гіпсокартон, кераміка 
тощо, а також для загвинчування та 
відгвинчування кріпильних елемен-
тів, таких як саморізи, шурупи, кон-
фірмати тощо. Крім того, у патрон 
електроінструмента можна встанов-
лювати приладдя для розмішування 
будівельних сумішей, щітки для зачи-
щення різних поверхонь тощо.
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5Зовнішній вигляд (Мал. 12)
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Мал. 12

1 Патрон 9 Рукоятка

2
Місце (тримач) для обмежувача 
глибини свердління  
(мод. ND-85)

10 Місце (тримач) для ключа 
патрона

3 Допоміжна рукоятка  
(мод. ND-85) 11 Обмежувач глибини свердління 

(мод. ND-55F, ND-85)

4 Перемикач напрямку обертання 
шпинделя 12 Баранчик (мод. ND-55F)

5 Регулятор частоти обертання 
шпинделя (мод. ND-55F, ND-85) 13 Гвинт (мод. ND-55F)

6 Вимикач 14 Притискна пластинка  
(мод. ND-55F)

7 Вентиляційні отвори 15 Графітові щітки  
(мод. ND-45, ND-85)

8 Кнопка фіксації вимикача 16 Ключ для патрона

ТОВ «ДНІПРО М» постійно працює над удосконаленням своєї 
продукції й у зв’язку з цим залишає за собою право на внесен-
ня змін, які не порушують основних принципів управління, як у 
зовнішній вигляд, конструкцію та оснащення електроінструмен-
та, так і в зміст цієї інструкції, без повідомлення споживачів. Усі 
можливі зміни будуть спрямовані тільки на покращення та мо-
дернізацію електроінструмента.
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55. ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Параметри Одиниці виміру ND-45 ND-55F ND-85

Номінальна напруга/частота В (V)/Гц (Hz) 230/50 230/50 230/50
Номінальна потужність Вт (W) 450 450 750
Робоча потужність Вт (W) 470 550 850
Максимальна потужність Вт (W) 550 700 1000
Номінальна сила струму А (А) 1,95 1,95 3,26
Частота обертання  
холостого ходу n0

хв-1 (min-1) 0-3200 0-4200 0-1300

Крутний момент Н·м (N·m) 9,6 6 35
Ступінь захисту від впливу 
пилу та воду IP20 IP20 IP20

Клас захисту від ураження 
електричним струмом II II II

Максимальний діаметр свердління
− Сталь мм (mm) 8 6 13
− Дерево мм (mm) 20 15 30
Різьба шпинделя 3/8-24UNF 3/8-24UNF 1/2-20UNF

Мінімальний діаметр патрона мм (mm) 0,8 0,8 1,5
Максимальний діаметр 
патрона мм (mm) 10 10 13

Маса електроінструмента 
(без шнура живлення та 
приладдя)

кг (kg) 1,2 1,5 2,5

Значення рівня шуму відповідно до  ДСТУ EN 60745-1
LpA - рівень звукового тиску дБ(А) (dB(A)) 76 78 86
KpA - невизначеність рівня 
звукового тиску дБ(А) (dB(A)) 3 3 3

Lwa - рівень звукової 
потужності дБ(А) (dB(A)) 87 88 97

Kwa - невизначеність рівня 
звукової потужності дБ(А) (dB(A)) 3 3 3

Значення рівня вібрації відповідно до ДСТУ EN 60745-1
Свердління металу
ah,D - середньоарифметична 
загальна величина вібрації м/с2 (m/s2) 3,11 <2,5 2,9

К - невизначеність ah,D м/с2 (m/s2) 1,5 1,5 1,5

Параметри вказані для номінальної напруги 230 B/50 Гц. При 
інших значеннях напруги можливі інші параметри.
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5Інформація щодо вібрації та шуму
Рівні вібрацій та шуму визначені від-
повідно до ДСТУ EN 60745-1.

Задекларована загальна величина ві-
брації та задекларована величина ви-
промінюваного шуму були виміряні 
відповідно до стандартного методу 
випробування й можуть бути засто-
совані для порівняння одного елек-
троінструмента з іншим.

Задекларована загальна величина ві-
брації та задекларована величина 
випромінюваного шуму можуть бути 
застосовані в попередньому оціню-
ванні впливу.

Попередження: вібрація 
та випромінювання шуму 
під час фактичного засто-
сування електроінструмен-
та можуть відрізнятися від 
задекларованих величин за-
лежно від умов, у яких ви-
користовується електро-
інструмент, особливо від 
того, який вид матеріалу об-
робляють. 

Необхідно визначати захо-
ди безпеки для захисту ко-
ристувача, які ґрунтуються 
на оцінці піддавання впливу 
вібрацій у реальних умовах 
використання (беручи до 
уваги всі деталі операцій-
ного циклу, такі як кількість 
разів вимкнення електроін-
струмента і коли електро-
інструмент працював на хо-
лостому ходу, на додаток до 
часу запуску).

Для точної оцінки вібраційного та 
шумового навантаження потрібно 
враховувати також і інтервали часу, 
коли електроінструмент вимкнений 

або, хоч і увімкнений, але саме не в 
роботі. Це може значно зменшити ві-
браційне та шумове навантаження 
протягом усього інтервалу викори-
стання електроінструмента.
Зазначений рівень вібрації та шуму 
стосується тих робіт, для яких елек-
троінструмент призначений. Однак 
при застосуванні електроінструмен-
та для інших робіт, при роботі з ін-
шими робочими інструментами або 
при недостатньому технічному об-
слуговуванні рівень шуму та вібра-
ції може відрізнятися. У результаті 
шумове та вібраційне навантажен-
ня протягом усього інтервалу вико-
ристання електроінструмента може 
значно зростати.
Для зменшення негативного впливу 
вібрації використовуйте захисні ру-
кавиці. Для зменшення негативного 
впливу шуму використовуйте засоби 
захисту слуху.

6. ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ

У процесі підготовки 
електроінструмента до ро-
боти вилка повинна бути 
від'єднана від розетки.

Утримання електричного 
інструмента (Мал. 1, Мал. 2)
 – Забороняється використовувати 

електроінструмент без допоміжної 
рукоятки (1) (для моделі ND-85).
 – Завжди тримайте електроінстру-

мент за рукоятку та корпус двома ру-
ками, за обидві рукоятки або за руко-
ятку та корпус. 
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5Встановлення та регулювання 
допоміжної рукоятки (мод. ND-85) 
(Мал. 3)
Встановіть (А) кронштейн (1) рукоят-
ки на електроінструмент.
Для встановлення зручного поло-
ження рукоятки необхідно послаби-
ти кронштейн рукоятки, обертаю-
чи (Б) рукоятку проти годинникової 
стрілки. Відрегулюйте (В) та зафік-
суйте необхідне положення рукоят-
ки, обертаючи її (Г) за годинниковою 
стрілкою.
Слідкуйте за тим, щоб в отвори крон-
штейна рукоятки потрапили відповід-
ні направляючі корпусу електроін-
струмента.

Встановлення та зняття приладдя
Приладдя (свердла та біти) встанов-
люється в патрон і використовуєть-
ся для свердління (без ударної дії), 
а також для закручування кріпиль-
них елементів. У кулачковий патрон 
електроінструмента встановлюйте 
приладдя з хвостовиком, який при-
значений для встановлення в кулач-
ковий  патрон.
Моделі ND-55F, ND-85 (Мал. 4):
Встановіть у бічний отвір патрона 
ключ та виконайте 2-3 оберти (А). 
Витягніть ключ та вручну обертай-
те (Б) муфту для розведення кулачків 
патрона. Встановіть (В) приладдя в 
кулачки патрона. Зафіксуйте прилад-
дя, обертаючи вручну муфту патрона 
за годинниковою стрілкою. Встанов-
люйте ключ у кожний бічний отвір па-
трона та надійно затягніть (Г) муфту.
Для зняття приладдя обертайте (А) 
муфту ключем, після чого витягніть 
приладдя з патрона.
Модель ND-45 (Мал. 5):
Утримуйте нерухомою муфту (2).
Обертайте (А) муфту (1) для розве-
дення кулачків патрона. Встановіть 

(Б) приладдя в кулачки патрона. За-
фіксуйте приладдя в патроні, обер-
таючи (В) муфту (1) до характерного 
клацання.
Для зняття приладдя утримуйте не-
рухомою муфту (2), обертайте (А) 
муфту (1) та витягніть приладдя з па-
трона.

7. РОБОТА З 
ЕЛЕКТРОІНСТРУМЕНТОМ

Працювати з електроін-
струментом рекомендується 
при температурі навколиш-
нього середовища від +5 °С 
до +35 °С.

Початкове випробування
Проведіть зовнішній огляд електро-
інструмента, шнура живлення (тощо) 
на предмет відсутності зовнішніх ме-
ханічних пошкоджень. Переконайте-
ся, що приладдя правильно встанов-
лене і надійно зафіксоване, а також 
що воно перебуває в стані, придат-
ному для роботи, для якої призначе-
не. Увімкніть електроінструмент без 
навантаження протягом 3-5  секунд 
та переконайтеся, що він не створює 
сторонніх шумів, а всі засоби регу-
лювання і керування справно вико-
нують свої функції. Після цього пов-
торіть вищезазначені випробування 
під навантаженням у тих режимах ро-
боти, у яких планується використо-
вувати електроінструмент.
Якщо всі зазначені вище в цьому роз-
ділі вимоги задовольняються, можна 
починати виконання робіт.

Увімкнення/вимкнення (Мал. 12)
Для увімкнення електроінструмен-
та натисніть на вимикач (6). Для 
вимкнення електроінструмента від-
пустіть вимикач (6).
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5Електроінструменти оснащені кно-
пкою фіксації вимикача в положен-
ні «Увімкнено» (вимикач натисну-
тий). Для фіксації вимикача, а також 
для безперервної роботи на макси-
мальній частоті обертання: натис-
ніть і утримуйте вимикач (6), натис-
ніть кнопку фіксації вимикача (8). Для 
вимкнення електроінструмента на-
тисніть та відпустіть вимикач (6).

Регулювання частоти (швидкості) 
обертання шпинделя
Що глибше натиск на вимикач (6) 
(Мал. 12), то швидше обертається 
шпиндель. 
Моделі ND-55F, ND-85 (Мал. 6):
Обмеження максимальної частоти 
обертання встановлюється шляхом 
обертання відповідного регулятора, 
який розташований на вимикачі. 
Для збільшення частоти обертання 
обертайте регулятор у напрямку (Б), 
а для зменшення - у напрямку (А) від-
носно трикутної позначки на вимика-
чі. 

Зміна напрямку обертання 
шпинделя (Мал. 7)
Моделі ND-45, ND-85:
Для встановлення напрямку обер-
тання шпинделя за годинниковою 
стрілкою перемістіть перемикач у 
сторону (А), а для няпрямку обе-
рання шпинделя проти годиннико-
вої стрілки - перемістіть перемикач 
у напрямку (Б).
Модель ND-55F:
Для встановлення напрямку обер-
тання шпинделя за годинниковою 
стрілкою перемістіть перемикач у 
сторону (Б), а для няпрямку обе-
рання шпинделя проти годиннико-
вої стрілки - перемістіть перемикач 
у напрямку (А).

Встановлення та регулювання 
обмежувача глибини свердління 
Модель ND-55F (Мал. 8):

Встановіть у баранчик (2) гвинт. На 
різьбову частину гвинта встано-
віть притискну пластинку (3). Встав-
новіть (А) різьбову частину гвинта у 
відповідний отвір у корпусі електро-
інструмента та закрутіть (Б) баран-
чик. Встановіть (В) обмежувач (1) так, 
щоб він опинився між притискною 
пластинкою (3) та напрявляючою (4). 
Встановіть у патрон приладдя та, пе-
реміщуючи обмежувач, відрегулюй-
те необхідну глибину (Г) свердління. 
Міцно затягніть (Б) баранчик (2). Для 
зміни глибини свердління послабте 
баранчик, змініть глибину свердлін-
ня, затягніть баранчик.

Модель ND-85 (Мал. 9):

Допоміжна рукоятка обладнана ме-
ханізмом фіксації обмежувача гли-
бини свердління. Для встановлення 
обмежувача послабте (А) допоміж-
ну рукоятку і встановіть (Б) обмежу-
вач в отвір у рукоятці. Встановіть та 
зафіксуйте приладдя в патроні. Орі-
єнтуючись на шкалу обмежувача, 
відрегулюйте (Б) необхідну глибину 
свердління (В) та затягніть допоміж-
ну рукоятку (Г).

Занадто сильний тиск на 
електроінструмент не при-
водить до більш швидкого 
свердління, а навпаки зни-
жує продуктивність і може 
стати причиною зниження 
терміну служби електроін-
струмента. Не використо-
вуйте електроінструмент 
для проведення робіт, на які 
він не розрахований або для 
яких він не призначений.
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5Поради щодо роботи з 
електроінструментом
Під час роботи необхідно роби-
ти періодичні паузи для охолоджен-
ня електроінструмента і відпочинку 
оператора. Для кращого охолоджен-
ня двигуна достатньо зупинити ро-
боту електроінструмента та увімкну-
ти його без навантаження в режимі 
холостого ходу до 30 секунд. При 
цьому система охолодження двигу-
на знизить температуру деталей. За-
гальний рекомендований час паузи 
в роботі складає 5-15 хв, коли елек-
троінструмент у роботі.
Орієнтовний робочий цикл (час ро-
боти та пауз) при встановлених зна-
ченнях споживаної потужності:
 – При номінальній потужності доз-

воляється працювати з електроін-
струментом до 60 хвилин.
 – При робочій потужності - до 

30 хвилин.
 – При максимальній потужності - 

до 5 хвилин.
Забороняється працювати в разі не-
відповідності показників електрич-
ної мережі, наявної в місці підклю-
чення, таким значенням: напруга 
230  В ±10 % змінного струму з час-
тотою 50 Гц. У разі невідповідності  
використовуйте стабілізатор напру-
ги. Рекомендовано використовувати 
пристрої виявлення диференційно-
го струму зі струмом спрацювання 
30 мА або менше. При приєднанні до 
джерела живлення вилка шнура жи-
влення електроінструмента повинна 
відповідати розетці.
Закріплюйте оброблювану заготов-
ку. За допомогою затискного при-
строю або лещат заготовка фіксуєть-
ся надійніше, ніж при утримуванні її 
рукою. Не утримуйте заготовку ті-
лом.
У процесі обробляння заготовки під-

беріть оптимальну частоту обертан-
ня шпинделя залежно від встановле-
ного в патрон приладдя, твердості 
заготовки тощо, починаючи з най-
меншої та поступово збільшуючи 
частоту.
Переносьте електроінструмент, 
утримуючи його за рукоятки. Забо-
роняється перенесення електроін-
струмента, утримуючи його за шнур 
живлення.

Робота з електроінструментом
Свердління отворів (Мал. 10)
Матеріали середньої та низької твер-
дості (наприклад, пластик, деревина, 
гіпсокартон) можна свердлити, вико-
ристовуючи як низьку, так і високу 
частоту обертання.
Оберіть приладдя необхідного діа-
метра. Встановіть напрямок обер-
тання «за годинниковою стрілкою».
Прикладіть приладдя (2) до заготовки 
(1). Натисніть на вимикач, натисніть 
(А) на електроінструмент у напрямку 
приладдя і просвердліть заготовку. 
Свердління можна завершити, коли 
досягнуто бажаної глибини сверд-
ління або якщо обмежувач (3) досяг 
поверхні заготовки. 
Якщо приладдя заклинило в заготов-
ці: вимкніть електроінструмент, змі-
ніть напрямок обертання шпинделя, 
увімкніть електроінструмент та ви-
тягніть приладдя із заготовки. 
Отвори в матеріалах високої твердо-
сті рекомендується свердлити в де-
кілька етапів, кожний раз збільшую-
чи діаметр приладдя.

Закручування/викручування 
кріпильних елементів 
З’єднання заготовок (Мал. 11)
Для закручування/викручування крі-
пильних елементів рекомендуємо 
встановити низьку частоту обертан-
ня.
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5Для з’єднання заготовок (1) і (2) тов-
щина заготовки (2) повинна бути 
більшою, ніж довжина кріпильного 
елемента (3).
Встановіть в електроінструмент не-
обхідне приладдя. Шліци кріпильно-
го елемента і приладдя повинні від-
повідати один одному. 
Встановіть напрямок обертання 
шпинделя «за годинниковою стріл-
кою». Прикладіть до заготовки (1) за-
готовку (2). Прикладіть до заготовки 
(2) кріпильний елемент (3) і утримуй-
те його. Прикладіть приладдя (4) до 
шляпки кріпильного елемента (3). 
Увімкніть електроінструмент і, на-
тискаючи (А) на нього, вкрутіть крі-
пильний елемент у заготовку. 
Для викручування кріпильного еле-
мента змініть напрямок обертання 
шпинделя «проти годинникової стріл-
ки». Прикладіть приладдя до шля-
пки кріпильного елемента. Увімкніть 
електроінструмент і, натискаючи на 
нього, викрутіть кріпильний елемент 
із заготовки.

8. ОБСЛУГОВУВАННЯ

Усі види робіт з обслуговування 
електроінструмента слід проводити, 
тільки якщо вилка електроінструмен-
та від’єднана від розетки.
Якщо у Вас є сумніви щодо можли-
вості проведення обслуговування 
власними силами, зверніться до сер-
вісного центру "DNIPRO M".
Електроінструмент не потребує до-
даткового змащування.
Регулярно (бажано після кожного 
використання) протирайте корпус 
електроінструмента м’якою ткани-
ною.

Завжди підтримуйте чистоту вен-
тиляційних отворів. Для очищення 
електроінструмента від пилу дозво-
ляється використовувати пензлі та/
або щітки з м’яким синтетичним або 
натуральним ворсом. При сильних 
забрудненнях вентиляційних отворів 
продуйте їх стисненим повітрям.
Для очищення електроінструмента 
забороняється використовувати такі 
розчинники, як бензин, спирт, вод-
но-аміачний розчин тощо, оскільки 
вони можуть пошкодити пластмасо-
ві деталі.
Зверніться до сервісного центру 
"DNIPRO M" для заміни графітових 
щіток. Після заміни графітових щі-
ток буде виконано сервісне обслу-
говування електроінструмента, яке 
збільшує термін його експлуатації та 
позитивно вплине на постійну готов-
ність електроінструмента до роботи. 
Заміну шнура живлення, якщо 
буде потрібно, у цілях безпеки по-
винен здійснити сервісний центр 
"DNIPRO M". 
Використовуйте комплектуючі та за-
пчастини тільки ТОВ «ДНІПРО М». Де-
талі, заміна яких не описується, за-
мінюйте тільки в сервісному центрі 
"DNIPRO M".
У разі необхідності можна запроси-
ти креслення із зображенням вуз-
лів електроінструмента в деталізо-
ваному вигляді. Для цього потрібно 
звернутися до Вашого відділу обслу-
говування клієнтів або безпосеред-
ньо в ТОВ «ДНІПРО М» за адресою: 
вул. І.  Мазепи, 10, Київ, 01010, Укра-
їна, вказавши модель і серійний но-
мер, зазначені на корпусі електроін-
струмента.
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59. ЗБЕРІГАННЯ ТА 
ТРАНСПОРТУВАННЯ

Зберігати електроінструмент реко-
мендується в недоступному для ді-
тей сухому приміщенні, захистивши 
електроінструмент від впливу пря-
мих сонячних променів, при темпе-
ратурі від -15 °С до +40 °С та віднос-
ній вологості повітря не більше 80%.
Якщо електроінструмент зберігав-
ся при температурі нижчій за ту, при 
якій його планується використовува-
ти, необхідно впевнитися в тому, що 
на ньому немає конденсату. У разі 
утворення конденсату на вузлах і де-
талях електроінструмента його екс-
плуатація або подальша підготовка 
до роботи заборонена до повного 
висихання конденсату. Якщо елек-
троінструмент почати використову-
вати відразу ж після переміщення 
його з холоду, він може вийти з ладу.
Зберігайте електроінструмент, тех-
нічну документацію та комплектуючі 
в оригінальнальній упаковці. У цьому 
випадку вся необхідна інформація та 
деталі завжди будуть доступні.
Для транспортування електроінстру-
мента використовуйте заводську або 
іншу упаковку, яка виключає пошко-
дження електроінструмента і його 
компонентів у процесі транспорту-
вання. 
Електроінструмент може транспор-
туватися всіма видами транспорту, 
які забезпечують його збереження, 
відповідно до загальних правил пе-
ревезень. Під час вантажно-розван-
тажувальних робіт і транспортуван-
ня електроінструмент не повинен 
підлягати ударам і впливу атмосфер-
них опадів. 

Розміщення та кріплення електроін-
струмента в транспортних засобах 
повинні забезпечувати стійке поло-
ження і відсутність можливості пере-
міщення під час транспортування. 
Подбайте про те, щоб не пошкодити 
електроінструмент під час транспор-
тування. Не розміщуйте на електро-
інструменті важкі предмети.

10. УТИЛІЗАЦІЯ

Не викидайте електроінстру-
менти разом із побутовими 
відходами! 
Електроінструменти, які були 
виведені з експлуатації, під-
лягають окремому зберіган-
ню та утилізації відповідно до 
природоохоронного законо-
давства.
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511.  ПОШУК ТА УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Несправність Можлива причина Усунення несправності
Перегрів корпусу 
електроінструмента

Перевантаження 
електроінструмента

Зменшіть навантаження 
на електроінструмент. 
Збільшіть проміжок 
часу для охолодження 
електроінструмента

Погане охолодження Прочистіть вентиляційні 
отвори. Переконайтеся, що 
під час роботи вентиляційні 
отвори не закриті

Погане охолодження Переконайтеся, що крильчатка 
охолодження не має візуальних 
пошкоджень і обертається при 
обертанні двигуна. Очистіть 
корпус редуктора від залишків 
матеріалу. Стежте, щоб корпус 
редуктора не перекривався під 
час роботи

Невідповідність 
параметрів мережі

Переконайтеся, що 
електромережа має напругу 
230 В ±10% і частоту струму 
50 Гц. У разі невідповідності 
використовуйте стабілізатор 
напруги

Надлишкова 
вібрація при роботі

Надмірний тиск на 
електроінструмент

Зменшіть тиск на 
електроінструмент

Несправність 
електроінструмента

Зверніться до сервісного 
центру "DNIPRO M"

Заклинювання 
приладдя в патроні

Несправність 
патрона

Зверніться до сервісного 
центру "DNIPRO M"

Неправильне 
встановлення 
приладдя в патрон 

Розведіть кулачки патрона, 
витягніть приладдя. Встановіть 
приладдя без перекошування 
в патрон

Іскріння в області 
колектора

Щітки не притерлися 
до колектора

Увімкніть електроінструмент 
на холостому ходу до 5 хвилин

Пошкоджені щітки Необхідно замінити графітові 
щітки. Зверніться до 
сервісного центру "DNIPRO M"

Іскріння в області 
колектора з 
утворенням 
кругового вогню

Критичне зношення 
щіток

Необхідно замінити графітові 
щітки. Зверніться до 
сервісного центру "DNIPRO M"
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512.  ФІРМОВІ СЕРВІСНІ ЦЕНТРИ

Бориспіль,  
вул. Київський Шлях, 127
Бровари,  
вул. Київська, 1Д
Вінниця,  
вул. Молодіжна, 32А
Вінниця,  
Хмельницьке шосе, 107
Віта-Поштова,  
18 + 200 км праворуч від автодороги 
Київ-Одеса в адмінмежах  
Віто-Поштової сільської ради
Дніпро,  
вул. Маршала Малиновського, 6
Дніпро,  
вул. Михайла Грушевського, 15А
Дніпро,  
просп. Слобожанський  
(Газети Правда), 12
Дніпро,  
просп. Слобожанський  
(Газети Правда), 70
Житомир,  
вул. Київська, 106
Запоріжжя,  
вул. Деповська, 126
Запоріжжя,  
просп. Соборний, 22
Івано-Франківськ,  
вул. Гаркуші, 29
Ірпінь,  
вул. Соборна, 2В
Кам’янське,  
просп. Тараса Шевченка, 18
Канів,  
вул. Енергетиків, 1  
(біля центрального ринку)
Київ,  
вул. Миропільська, 2,  
ринок Юність, Торговий Центр, 2 поверх
Київ,  
вул. Новокостянтинівська, 9А
Київ,  
вул. 135-а Садова, 3-4  
(ст. м. Славутич)
Київ,  
ринок Шпалерний,  
вул. Зодчих, 72А
Кривий Ріг,  
вул. Серафимовича, 93
Кривий Ріг,  
вул. Старовокзальна, 3
Кропивницький,  
вул. Вокзальна, 66А

Кропивницький,  
вул. Полтавська, 24
Луцьк,  
вул. Яровиця, 17
Львів,  
вул. Богдана Хмельницького, 223
Маріуполь,  
просп. Металургів, 94
Мелітополь,  
вул. Олександра Невського, 21
Миколаїв,  
просп. Центральний, 68
Одеса,  
вул. Фонтанська дорога, 2
Одеса,  
просп. Старокінний, 6
Полтава,  
вул. Шевченка, 54
Рівне,  
вул. Костромська, 49
Стрий,  
вул. Львівська, 105
Суми,  
вул. Харківська, 4
Тернопіль,  
вул. Гетьмана Мазепи, 26
Ужгород,  
вул. Фединця, 37
Ужгород,  
вул. Швабська, 61
Харків,  
просп. Московський, 276Е
Харків,  
пров. Расторгуєвський, 2
Херсон,  
вул. Олеся Гончара, 19
Чернівці,  
просп. Незалежності, 127
Чернігів,  
вул. Ринкова, 10 (Центральний ринок)

Перелік сервісних цен-
трів може бути змінений. 
Більш детальну інформа-
цію про контактні дані сер-
вісних центрів на території 
України Ви можете дізнатися 
за телефоном гарячої лінії 
0  800  200  500 (всі дзвінки 
в межах України безкоштов-
ні) або на офіційному сайті 
dnipro-m.ua.
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