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Шановний Покупець!
Дякуємо за придбання виробу торгової марки «Dnipro-M», що відрізняється 

прогресивним дизайном і високою якістю виконання. Придбаний Вами інструмент 
відноситься до лінійки High Quality Tools, що поєднує сучасні конструктивні рішення 
і високу продуктивність зі збільшеним часом безперервної роботи. Ми сподіваємося, 
що наша продукція стане Вашим помічником на довгі роки.

1. ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНІ СИМВОЛИ

Використані в цій інструкції символи призначені для акцентування уваги 
користувача на можливому виникненні різних нештатних ситуацій. Символи безпеки, 
а також відповідні пояснення необхідно уважно прочитати та зрозуміти. Наведені 
попередження не усувають ризики та не замінюють собою правильні дії, яких необхідно 
вжити, щоб уникнути можливого травмування та нещасних випадків.

Перед початком експлуатації прочитайте відповідний розділ даної        
інструкції користувача.

Знак відповідності основним вимогам стандартів безпеки Європейського Союзу.

Даний символ, що підкреслює важливість правил техніки безпеки, означає 
«обережно», «попередження» або «небезпечно». Нехтування даним 
попередженням може стати причиною нещасного випадку для користувача 
або інших осіб. Щоб уникнути ризиків травмування, пожежі або ураження 
електричним струмом, завжди дотримуйтеся наведених вказівок.

2. ОПИС ОБЛАДНАННЯ

Електричний відбійний молоток «Dnipro-M» (далі за текстом – відбійний молоток) 
виконаний із дотриманням усіх вимог безпеки та досить простий у процесі експлуатації. 

Відбійний молоток «Dnipro-M» є ручним електричним інструментом ударної 
дії. Принцип дії відбійного молотка полягає у перетворенні електричної енергії 
в механічну, внаслідок чого створюється імпульс удару, який спрямовується на 
виконавчий елемент виробу – спеціальна робоча насадка (долото, піка). Швидкими 
зворотно-поступальними рухами робочий інструмент впливає на матеріал, який 
підлягає обробленню. Відбійний молоток «Dnipro-M» призначений для довбання, 
розколювання та розпушування не надто міцних матеріалів: природного каменю, 
осадових гірських порід, асфальту, а також конструкцій із цегли та бетону; ущільнювання 
сипучих сумішей шляхом трамбування із застосуванням спеціальної насадки (насадку 
для трамбування необхідно придбати додатково). Відбійний молоток «Dnipro-M» 
потужний, надійний в роботі, простий у використанні та обслуговуванні, а також має 
сучасний дизайн.

Вироби під торговою маркою «Dnipro-M» постійно удосконалюються 
та покращуються. Тому технічні характеристики та дизайн можуть 
змінюватися без попереднього повідомлення. Приносимо Вам наші вибачення 
за можливі спричинені цим незручності.
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3. ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД ТА БУДОВА ВІДБІЙНОГО МОЛОТКА

1 Патрон 5
Кнопка-фіксатор клавіші 
«Вмикання/Вимикання»

2 Фіксатор допоміжної рукоятки 6 Клавіша «Вмикання/Вимикання»

3 Допоміжна рукоятка 7 Рукоятка

4 Корпус редуктора 8
Мережевий кабель з силовою 
вилкою

4. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВІДБІЙНОГО МОЛОТКА 

Модель SH-210AV

Потужність 2100 Вт

Напруга/Частота 230 В / 50 Гц

Кількість ударів 1850 уд/хв

Сила удару 65 Дж

Тип патрону SDS-HEX

Клас захисту IP20

Вага нетто / брутто 19,5 / 22,5 кг

1 2 43 5

6
7

8

Мал. 1
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5. КОМПЛЕКТАЦІЯ

1. Відбійний молоток - 1 шт.
2. Допоміжна рукоятка - 1 шт.
3. Долото - 1 шт.
4. Піка - 1 шт.
5. Запасні вугільні щітки - 1 комплект
6. Ємність з рідким мастилом - 1 шт.
7. Ємність з мастилом для змащування хвостовиків насадок - 1 шт.
8. Гайковий ключ - 1 шт.
9. Кейс - 1 шт.
10. Інструкція з експлуатації - 1шт.

6. ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Перед використанням обладнання необхідно вжити всі належні заходи безпеки для 
того, щоб зменшити ступінь ризику займання, ураження електричним струмом, знизити 
ймовірність пошкодження корпусу й деталей інструмента, що використовується. Ці 
заходи безпеки містять у собі нижчеперелічені пункти.

Перш ніж Ви спробуєте використовувати інструмент уважно прочитайте всі 
вказівки, викладені в даному посібнику.

З метою безпечного використання
• Підтримуйте чистоту й порядок на робочому місці. Будь-яка перешкода на 

робочому місці або на робочому столі може стати причиною травми.
• Звертайте увагу на обстановку, що оточує робоче місце. Організуйте 

хороше освітлення на робочому місці. Не працюйте інструментом поблизу  
легкозаймистих рідин або газів.

• Остерігайтеся ураження електричним струмом. Не торкайтеся заземлених 
поверхонь, наприклад, трубопроводів, радіаторів, кухонних плит, корпусів 
холодильників. Не працюйте з інструментом під дощем і снігом. Не  
використовуйте електроінструмент у приміщеннях з підвищеною вологістю. 
Захищайте виріб від впливу дощу й вологи. Проникнення води в корпус виробу 
може призвести до ураження електричним струмом.

• Під час роботи з інструментом не дозволяйте дітям перебувати поряд. Не 
дозволяйте стороннім доторкатися до інструмента або подовжувача. Сторонні 
особи не повинні знаходитися в місці роботи інструмента.

• Закінчивши роботу, зберігайте інструмент у спеціально відведеному місці. 
Місце для зберігання електроінструмента повинне бути сухим, недоступним 
для сторонніх осіб і замикатися на замок. Діти не повинні мати доступ до 
електроінструмента.

• Робота виконується якісніше і безпечніше, якщо електроінструмент  
експлуатується згідно передбачених норм, навантажень, зусиль і швидкості.

• Не намагайтеся виконати малопотужним побутовим електроінструментом 
роботу, яка призначена для потужного професійного електроінструмента. Не 
використовуйте електроінструмент в цілях, для яких він не призначений.

• Зверніть увагу на вибір робочого одягу. Не надягайте просторий одяг або 
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прикраси, тому що їх можуть зачепити рухомі частини електроінструмента. На 
час роботи поза приміщеннями рекомендується надягати гумові рукавички й 
черевики з неслизькою підошвою. Приховуйте довге волосся головним убором.

• Користуйтеся захисними окулярами. Надягайте маску для обличчя або маску 
проти пилу - респіратор, якщо при роботі виділяється пил.

• Не допускайте пошкодження електрокабелю. Ніколи не переносьте інструмент, 
утримуючи його за кабель електроживлення. Не смикайте за кабель з метою 
вийняти вилку з розетки. Оберігайте кабель від впливу високих температур, 
хімічно-активних рідин і предметів з гострими краями.

• Будьте уважні. Постійно майте надійну точку опори й не втрачайте рівноваги.
• Уважно й відповідально ставтеся до технічного обслуговування  

електроінструмента і його ремонту. Для досягнення кращих робочих 
характеристик і безпечної роботи обережно поводьтеся з електроінструментом  
і тримайте його в чистоті. При змащенні і заміні аксесуарів дотримуйтесь вказівок 
у відповідних інструкціях. Періодично оглядайте електрокабель інструмента й у 
випадку його пошкодження відремонтуйте його в уповноваженому сервісному 
центрі. Періодично оглядайте подовжувачі, які Ви використовуєте, і у випадку 
пошкодження замініть їх. Рукоятки інструмента повинні бути сухими й чистими, 
не допускайте їх забруднення мастильними матеріалами.

• Виймайте вилку електрокабелю з розетки, якщо інструмент не використовується, 
перед початком техобслуговування, а також перед заміною аксесуарів.

• Уникайте несподіваного запуску двигуна. Не переносьте підключений до мережі 
електроінструмент, тримаючи палець на вимикачі. Перед тим як вставити вилку у 
розетку переконайтеся, що вимикач перебуває в положенні «Викл».

• При роботі поза приміщенням, користуйтеся подовжувачами. У цьому випадку 
використовуйте подовжувачі, що призначені для роботи на вулиці. Вони мають 
відповідне маркування. Подовжувачі повинні розмотуватися на повну їх довжину.

• Не працюйте з електроінструментом якщо Ви стомилися, прийняли ліки, що 
містять наркотичні речовини або ліки, які можуть викликати сонливість, а також 
алкоголь і будь-які інші засоби й продукти, що погіршують увагу й зосередженість.

• Регулярно перевіряйте інструмент на наявність пошкоджень. Перш ніж почати 
експлуатацію електроінструмента, слід ретельно перевірити всі деталі і з’єднання 
на пошкодження, щоб переконатись, що вони перебувають в належному стані 
й виконують призначену їм функцію. Перевірте надійність кріплення рухомих 
деталей. Не працюйте інструментом з несправною кнопкою увімкнення. 
Пошкоджені деталі необхідно замінити в сервісному центрі «Dnipro-M».

• Ремонт електроінструмента повинен здійснюватися винятково в уповноваженому 
сервісному центрі з використанням тільки оригінальних запасних частин «Dnipro-M». 
В іншому випадку можливе нанесення серйозної шкоди здоров’ю користувача.

Щоб уникнути травм використовуйте тільки ті аксесуари або пристрої, які 
зазначені в цій інструкції з експлуатації, або рекомендовані в сертифікованих 
точках продажу та службі підтримки торгової марки «Dnipro-M».
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Особливі вимоги безпеки при експлуатації відбійного молотка:
1. При експлуатації інструмента необхідно дотримуватись всіх вимог інструкції 

з експлуатації, дбайливо його використовувати, не піддавати його ударам, 
перевантаженням, впливу бруду і агресивних середовищ.

2. При роботі з інструментом необхідно дотримуватись наступних правил:
• усі види робіт із підготовки інструмента до роботи, технічне обслуговування й 

ремонт проводити тільки при відключеній від мережі штепсельній вилці;
• вмикати в мережу інструмент тільки перед початком роботи;
• відключати від мережі штепсельну вилку при зміні аксесуарів, при переносі 

інструмента з одного робочого місця на інше, при перерві в роботі, після          
закінчення роботи;

• негайно відпустити кнопку увімкнення інструмента при раптовій зупинці 
(зникненні напруги в мережі, заклинюванні бурильної змінної насадки, 
перевантаженні електродвигуна);

• працювати тільки із установленою передньою рукояткою;
• користуватися захисними навушниками та окулярами;
• при роботі використовувати взуття з неслизькою підошвою;
• використовувати щільні захисні рукавички при тривалій роботі, вони знижують 

рівень шкідливих вібрацій на рукоятках інструмента;
• не носіть виріб за кабель живлення. Не накручуйте кабель навколо руки або 

інших частин тіла;
• не допускайте натягування, перекручування й потрапляння під різні вантажі 

кабелю живлення, його контакту з гарячими й масляними поверхнями;
• проводити будь-які роботи, при яких може бути пошкоджена ізоляція 

електричних дротів, а також пробивати отвори й борозни в стінах, де може бути 
розташована прихована проводка, необхідно тільки після їх відключення від 
джерела живлення. При цьому повинні бути вжиті всі заходи для попередження 
випадкової появи на них напруги;

• роботи, при виконанні яких можуть бути пошкоджені приховано розташовані санітар-
но-технічні трубопроводи, необхідно виконувати при перекритих трубопроводах;

• не перевантажуйте двигун інструмента;
• при роботі з інструментом на висоті стежте, щоб уламки бетону або цегли, падаючи, 

не заподіяли шкоди оточуючим;
• після закінчення роботи інструмент необхідно очистити від пилу і бруду;
• зберігати інструмент у сухому недоступному для дітей і сторонніх осіб, місці. 

Температура зберігання повинна бути в інтервалі від -5 °С до +40 °С. При 
внесенні відбійного молотка з холоду в тепле приміщення необхідно дати 
йому прогрітися протягом не менше 2-х годин. Після цього інструмент можна 
підключати до електромережі.

Забороняється:
1. Працювати з інструментом без установленої передньої рукоятки.
2. Експлуатувати й зберігати інструмент у приміщеннях з вибухонебезпечним, а 

також хімічно-активним середовищем, що руйнує метали й ізоляцію.
3. Експлуатувати інструмент в умовах впливу крапель та бризок, на відкритих 

майданчиках під час снігопаду та дощу.
4. Залишати без догляду інструмент, підключений до електромережі.
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5. Працювати з інструментом із приставної драбини.
6. Експлуатувати інструмент при виникненні під час його роботи хоча б однієї з                   

наступних несправностей:
• пошкодження штепсельної вилки або кабелю живлення;
• несправності вимикача або його нечіткої роботи;
• іскріння щіток на колекторі, що супроводжується появою кругового вогню                               

на його поверхні;
• витікання змазки з редуктора;
• падіння частоти ударів до ненормальної величини;
• перегрівання корпусу двигуна;
• появи диму або запаху, характерного для загорання ізоляції;
• пошкодження або появи тріщин у корпусних деталях, передній рукоятці;
• пошкодження змінної робочої насадки.

Слідкуйте за справністю інструмента. У разі відмови в роботі, появі запаху, 
характерного для загорання ізоляції, сильного стуку, шуму, іскор, необхідно 
негайно припинити роботу і звернутися до сервісного центру.

Дана інструкція не може врахувати всі випадки, які можуть виникнути у 
реальних умовах експлуатації відбійного молотка. Тому, під час роботи 
інструментом необхідно бути вкрай уважним та акуратним.

7. РОБОТА З ВІДБІЙНИМ МОЛОТКОМ

Перед експлуатацією
Перед початком впевніться, що в місці роботи відсутня прихована електропроводка, 

газо- і водопровід. Електроживлення повинно відповідати технічним даним відбійного 
молотка. Кабель живлення і штепсель повинні бути в робочому стані.

Перш ніж почати користуватися відбійним молотком, дістаньте 
інструмент та всі його комплектуючі з кейсу, огляньте на предмет 
цілісності та справності корпус, частини, деталі, мережевий кабель, силову 
вилку, а також легкість ходу всіх рухомих частин.

Підготовка до роботи (див. мал. 1)
1. Вийміть відбійний молоток з кейса, перевірте наявність і рівень мастила в редукторі 

(див. «Технічне обслуговування»).

Перед першим запуском обов’язково залити мастило в редуктор.

3. Встановіть допоміжну рукоятку (3) в положення, яке буде забезпечувати зручність 
Вашої роботи. Для зміни положення допоміжної рукоятки відпустіть фіксатор (2), 
поверніть рукоятку, встановивши її у необхідне положення та надійно закріпіть 
допоміжну рукоятку.

Забороняється використовувати інструмент без допоміжної рукоятки.
Завжди тримайте інструмент двома руками.
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Встановлення/вилучення робочої насадки (див. мал. 2)
1. Обережно вставте робочу насадку (піку, долото) (1) в затискний патрон (4).

Для цього:
• прочистіть хвостовик (2) робочої насадки та затискний патрон (4) від пилу та 

забрудненого мастила;
• змастіть тонким шаром консистентного мастила (3) хвостовик робочої насадки та 

вхідний отвір затискного патрона;
• потягніть до упору фіксатор робочої насадки (5) і поверніть його на 180º в 

напрямку стрілки;
• утримуючи фіксатор у відтиснутому стані вставте до упору робочу насадку в отвір 

затискного патрона;
• відпустіть фіксатор робочої насадки (5), щоб зафіксувати насадку (1) в 

затискному патроні (4);
• перевірте надійність фіксації робочого інструмента у затискному патроні, 

намагаючись витягнути рукою насадку із патрона.
2. Вилучення робочого інструмента із затискного патрона здійснюється в 

аналогічній послідовності.

Для встановлення змінної насадки в інструмент, у першу чергу необхідно 
почистити хвостовик (витерти насухо чистою тканиною), а потім 
змастити невеликою кількістю (0,5 - 1 г) консистентного мастила 
(наприклад, «Літол-24»).

Експлуатація відбійного молотка
1. Підключіть відбійний молоток до однофазної електричної мережі змінного струму 

напругою 230 В, частотою 50 Гц.
2. Увімкніть відбійний молоток, натиснувши до упору клавішу «Вмикання/ 

Вимикання» (6) (див. мал. 1).
3. Протягом 30 с в режимі холостого ходу оцініть працездатність виробу на предмет 

відсутності підвищеної вібрації, сторонніх шумів та інших дефектів роботи відбійного 
молотка. Якщо дефекти в роботі виробу не виявлені, експлуатація відбійного 
молотка дозволяється. В іншому випадку зверніться до сервісного центру.

5

А

1

3

2
4

Мал. 2
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4. Під час тривалої роботи натисніть клавішу «Вмикання/Вимикання» до упору та 
зафіксуйте в цьому положенні кнопкою-фіксатором (5) (див. мал. 1).

5. Щоб вимкнути відбійний молоток, відпустіть клавішу «Вмикання/Вимикання». 
Якщо задіяна кнопка-фіксатор клавіші «Вмикання/Вимикання», спочатку натисніть 
до упору клавішу «Вмикання/Вимикання», а потім відпустіть її. Натискайте до упору 
клавішу «Вмикання/Вимикання» лише тоді, коли робочий інструмент (долото, піка) 
буде торкатися поверхні матеріалу, що обробляється.

Для початку ударних та зворотно-поступальних рухів необхідно сильно 
притиснути робочий інструмент (долото, піка) до матеріалу, який підлягає 
обробці, а потім включити двигун кнопкою вмикання. Для розблокування 
захисту ударного механізму необхідний сильний натиск. 

Тримати відбійний молоток під час роботи необхідно з такою силою, щоб протидіяти 
силі віддачі.

Під час роботи відбійним молотком використовуйте лише власну вагу 
виробу. Ефективність експлуатації виробу не змінюється навіть за умов 
надмірного натиску на відбійний молоток.

8. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ВІДБІЙНОГО МОЛОТКА

Відбійний молоток «Dnipro-M» забезпечений частинами та деталями, які розроблені 
з урахуванням вимог довгострокової та безперебійної роботи виробу. Тим не менш, 
дуже важливо регулярно проводити нескладні роботи з технічного обслуговування, 
які зазначені в даному розділі інструкції. Комплекс робіт з технічного обслуговування 
відбійного молотка включає:

• огляд корпусу виробу, частин і деталей, мережевого кабелю, силової вилки на 
відсутність механічних і термічних пошкоджень;

• очищення виробу і комплектуючих від бруду та пилу;
• перевірку справності клавіш «Вмикання/Вимикання», кнопки-фіксатора клавіші 

«Вмикання/Вимикання»;
• перевірку рівня мастила в редукторі – не рідше ніж один раз на кожні 30 год роботи 

інструмента;
• поповнення мастила в редукторі (за необхідністю).

У разі виявлення механічних або термічних пошкоджень інструмента, припиніть 
експлуатувати відбійний молоток і зверніться до сервісного центру. Не допускайте 
потрапляння вологи, пилу та бруду, а також дрібних частинок матеріалу, що оброблюється, 
у вентиляційні отвори корпусу електричного двигуна. Якщо на корпусі присутні складні 
плями, їх необхідно видалити за допомогою м’якої серветки, яка попередньо змочена 
в мильному розчині або спеціальному миючому засобі. У процесі очищення відбійного 
молотка не рекомендується використовувати абразивні матеріали, різні розчинники, 
аміачну воду, бензин, спирт, які можуть пошкодити корпус виробу.

Перевірка рівня мастила в редукторі (див. мал.3)
1. Покладіть відбійний молоток на рівну горизонтальну поверхню бічною стороною 

(не має значення – правою чи лівою) і зачекайте 3-5 хв, поки мастило стече зі стінок 
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редуктора. У прозорому віконці буде видно рівень мастила. Межа рівня повинна 
знаходитися приблизно у 2/3 діаметра віконця від його нижнього краю.

2. Якщо рівень мастила нижче допустимого, встановить відбійний молоток тильною 
стороною корпусу редуктора на рівну горизонтальну поверхню таким чином, 
щоб покажчик рівня мастила опинився вгорі. Ретельно очистіть покажчик рівня 
мастила і поверхню кришки навколо нього від пилу і бруду.

3. За допомогою спеціального ключа відкрутіть покажчик рівня мастила (2) (див. 
мал. 3), який одночасно є пробкою отвору для заливання мастила. Не відкручуйте 
кріпильні болти (3) і не знімайте без необхідності кришку (1) редуктора, так як це 
може призвести до пошкодження прокладки і витікання мастила.

4. Залийте в редуктор потрібну кількість синтетичного моторного мастила  
«0W-30». Не використовуйте для заливки в редуктор мінеральні 
або напівсинтетичні мастила, а також мастила з іншим діапазоном                                                            
робочих температур.

5. Закрутіть і затягніть пробку-покажчик рівня мастила так, щоб під час роботи 
відбійним молотком воно не підтікало з редуктора, але при затягуванні не 
пошкодьте еластичне ущільнення пробки.

9. ЗБЕРІГАННЯ

Зберігати відбійний молоток рекомендується у кейсі в приміщенні, яке добре 
провітрюється, за температури від -5 °С до +55 °С та відносній вологості повітря не 
більше ніж 90%. Під час підготовки відбійного молотка до зберігання:

1. Дістаньте із затискного патрона робочий інструмент.
2. Видаліть пил і бруд із зовнішньої частини корпусу відбійного молотка і робочої 

насадки (піки, долота).
3. Акуратно обробіть антикорозійним засобом робочий інструмент, а також частини 

та деталі виробу, які підлягають впливу корозії.
4. Покладіть відбійний молоток і робочу насадку у кейс. Попередньо помістіть піку і 

долото в тубуси.
5. Накрийте кейс чистим сухим матеріалом.

1

2

3

MAX
MIN

Мал. 3
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Якщо відбійний молоток зберігався за температури 0 °С і нижче, то перш ніж 
використовувати виріб, його необхідно витримати в теплому приміщенні не менше 
2-ох годин за температури від +5 °С до +40 °С. Даний проміжок часу необхідний для 
висихання можливого конденсату. Якщо відбійний молоток почати використовувати 
відразу ж після переміщення з холоду, виріб може вийти з ладу.

10. УТИЛІЗАЦІЯ

Не викидайте електроінструменти разом з побутовими відходами! 
Електроінструменти, які були виведені з експлуатації, підлягають окремому  
зберіганню та утилізації відповідно до природоохоронного законодавства.
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Dear Customer!
Thank you for purchasing Dnipro-M product of innovative design and high quality 

workmanship. This product is one of High Quality Tools product range that combines 
modern design solutions and high performance with extended continuous operational 
time. We hope that our products will serve you in your works for years to come.

1. WARNING SYMBOLS

Symbols used in this manual focus user’s attention on various possible emergency 
situations. Safety symbols and explanations thereof shall be carefully read and understood. 
The warnings do not eliminate risks and do not replace appropriate actions to be taken to 
avoid possible injury or accidents.

Please read the relevant section of this Manual prior to staring operation.

Sign of compliance with the basic requirements of the European Union                    
safety standards. 

This symbol emphasizes importance of safety regulations, which means Failure to 
heed this warning may result in an accident to the user or others. Adhere to these 
instructions to avoid risk of injury, fire or electric shock.

2. DESCRIPTION OF THE EQUIPMENT

The Dnipro-M electric demolition hammer (hereinafter referred to as the 
demolition hammer) is manufactured in compliance with all safety requirements and  
quite easy-to-operate.

The Dnipro-M demolition hammer is a hand-held electric impact tool. The principle 
of the demolition hammer operation is in conversion of electric energy into mechanical 
one that results in creation of a shock pulse directed to the tool actuating member, i.e. a 
special working attachment (chisel, pick). Treated material is affected by quick reciprocal 
movement of the work tool. The Dnipro-M demolition hammer is intended for grooving, 
splitting and loosening of not too solid materials: natural stone, sedimentary rocks, asphalt, 
as well as structures made of brick and concrete; compaction of loose mixes by tamping 
with a special tool (accessories for tamping must be purchased separately). The Dnipro-M 
demolition hammer is powerful, reliable in operation, easy to use and maintain, and also has 
a modern design.

Products with Dnipro-M trademark are continuously enhanced and improved. 
Therefore, technical data and design can be changed without prior notice. We 
apologize for any possible inconveniences concerned.
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3. APPEARANCE AND DESIGN

1 Chuck 5 "On/Off" lock button

2 Auxiliary handle lock 6 "On/Off" button

3 Auxiliary handle 7 Handle

4 Gear unit body 8 Mains cable with power plug

4. ELECTRIC DEMOLITION HAMMER TECHNICAL DATA

Model SH-210AV

Power 2100 W

Voltage/Frequency 230V / 50Hz

Impact rate 1850 imp/min

Impact force 65J

Chuck type SDS-HEX

IP Class IP20

Net/gross weight 19.5 / 22.5 kg

1 2 43 5

6
7

8

Fig. 1
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5. SCOPE OF SUPPLY

1. Demolition hammer - 1 pc.
2. Auxiliary handle - 1 pc.
3. Point chisel - 1 pc.
4. Flat chisel - 1 pc.
5. Spare coal brushes - 1 set
6. Container with lubricating oil - 1 pc.
7. Container with lubricant for tool shanks - 1 pc.
8. Wrench - 1 pc.
9. Case - 1 pc.
10. Operating Manual - 1 pc.

6. SAFETY REGULATIONS

Prior to equipment operation, it is necessary to comply with all safety measures in order 
to minimize a risk of ignition, electric-shock hazard, and potential body and parts damage of 
the tool used. Safety measures include items listed below.

Before you try to use the electric tool, please read carefully the instructions given                            
in this manual.

For safe use:
• Keep your workplace clean and tidy.  Any obstruction at workplace or on worktable may 

cause injury.
• Pay attention to your workplace environment. Ensure good lighting of workplace. Do 

not operate the electric tool near flammable liquids or gases.
• Beware of electric shock hazard. Do not touch grounded surfaces, for example, 

pipelines, radiators of heating, kitchen stoves or bodies of refrigerators. Do not operate 
the machine in the rain or in the snowfall. Do not use the electric tool in premises with 
high humidity. Protect the product from rain and humidity. Water ingress into the 
product body may cause electric shock.

• When you operate the electric tool, do not allow children to stay nearby. Do not allow 
outsiders touch the machine or extension cord. Unauthorized persons shall not be at 
the place the equipment  operates.

• Upon works completion, store the electric tool in a specially designated place. Electric 
tools should be stored in a dry lockable room with no access for unauthorized persons. 
Children shall not have access to the electric machine.

• The work is performed better and safer if the electric tool is operated according to 
stipulated norms, loads, force and speed.

• Never try to perform any operations intended for powerful professional electric tools 
with household electric tool of lower power. Do not use electric tools for purposes they 
are not intended for.

• Pay attention to work clothes selection. Do not wear loose clothing or jewelry, as moving 
parts of the electric tool can catch them. For works outdoor, recommended is to wear 
rubber gloves and boots with non-slippery sole. Hide long hair under head wear.

• Use safety goggles. Wear a face mask or a dust proof mask, i.e. respirator, if dust is 
created in the process of works performance.
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• Avoid damages to the power cable. Never transfer the machine holding it by power 
supply cord. Do not pull the cord to take the plug from receptacle. Protect the cord 
from high temperatures, reactive reagents or sharp-edged objects.

• Be careful. Always ensure to have a proper foothold and do not lose balance.
• Carry out maintenance and repair of electric tools with attention and due diligence. 

To ensure the best performance and safe operation handle the electric tool carefully 
and keep it clean. Follow instructions in relevant manuals when lubricate and replace 
accessories. Inspect the tool power cable regularly and repair it in the authorised 
service centre, if damaged. Regularly inspect extension cords you use, and in case they 
are damaged replace them. The electric tool handles shall be dry and clean; avoid their 
contamination with lubricating materials;

• Unplug the cord if the electric tool is not in use, before servicing, and before to replace 
component parts.

• Avoid unexpected motor start. Do not carry electric tool connected to mains holding 
your finger on switch trigger. Before to insert plug into socket, make sure that switch is 
in  «Off»position.

• If you work outdoors, use extension cords. In this case, use extension cords designed for 
outdoor use. They have relevant marking. Extension cords shall be reeled out for their 
full length.

• Do not operate electric tool if you are tired, under medications with narcotic substances 
or medications which can cause sleepiness, as well as alcohol or any other substances 
and products decreasing attention and concentration.

• Inspect the tool for damages regularly. Before operating the electric tool, carefully check 
all the parts and connections for damages to make sure they are in proper condition and 
functionality. Check if movable parts are reliably fixed. Do not operate the tool with a faulty 
«On/Off» button. The damaged parts shall be replaced at the Dnipro-M service centre.

• Repair electric tools exclusively in the authorised service centre using only Dnipro-M 
original spare parts. Otherwise serious damage may be caused to user’s health.

In order to prevent injuries, you must only use those accessories or tools, which 
are listed in this Manual or which are recommended by the authorised sale points 
and «Dnipro-M» trademark support services.

Special safety requirements for the demolition hammer operation:
1. When working with the tool it is necessary to follow all requirements of the Operating 

Manual, handle it with care, not expose to shocks, overloads, protect from dirt and 
corrosive media.

2. When you run this product, you shall comply with the following rules:
• all machine makeready works, its maintenance and repair shall be performed only when 

plug is disconnected from mains socket;
• plug electric tool into the mains socket only before you start works;
• unplug electric tool from mains socket when you replace accessories, carry the tool 

from one place to the other, during breaks or upon  works completion;
• immediately release the «On/Off» button when the tool suddenly stops (loss of voltage 

in the mains, jamming of detachable drill bit, motor overload);
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• you shall work only when front handle is properly installed;
• use protective headphones and glasses;
• during works you shall wear footwear with non-slip sole;
• during prolonged works you shall use dense protective gloves, to decrease level of 

harmful vibrations on the machine handles;
• do not carry the tool holding it by a power cable. Do not wind the cable around your 

hand or other parts of your body;
• avoid power cable tensioning, twisting and getting under various loads, its contact with 

hot and oily surfaces;
• any works, when the wire insulation may be damaged, as well as drilling holes and 

grooves in walls, where the hidden wiring may occur, are allowed after disconnection 
from the power source only. In this case all measures shall be taken to prevent accidental 
voltage emergence there;

• any works, when the hidden utility pipelines may be damaged, are allowed after their 
shutdown only;

• not to overload electric tool motor;
• when works are performed at height, make sure that falling concrete or brickwork 

pieces do not damage surrounding people;
• Upon works completion, clean electric tool from dust and dirt;
• store electric tool in a dry room, far from children or  unauthorized persons access. 

Storage temperature shall be -5°С to +40°С. When you bring demolition hammer from 
a cold to a heated room, it is necessary to let it warm up for 2 hours minimum. After that 
you can connect the electric tool to mains.

It is prohibited to:
1. Operate the machine if front handle is not installed.
2. Operate and store the machine in premises with explosive or chemically aggressive 

media that corrode metals and insulation.
3. Operate the tool when exposed to drops and splashes, on open areas during snowfall 

and rain.
4. Leave unsupervised machine connected to electric mains.
5. Operate the tool from a leaning ladder.
6. To operate the machine if at least one of the following failures takes place:
• plug or power cable damage;
• in case of switch malfunction or fuzzy operation;
• sparking brushes on the commutator that is accompanied with a ring fire on its surface;
• lubricant leakage from gear box;
• drop of revolutions to abnormal value; 
• motor body overheating;
• smoke or smell characteristic for insulation ignition;
• damages or cracks in the body parts, front handle;
• damages to the detachable accessories.
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Keep the product in good repair. In case of failure, smell characteristic for 
insulation ignition, loud knocks, noise, sparks, you must immediately stop working 
and contact the service centre.

This Operating Manual does not cover all hazards that may occur in the real 
conditions of the demolition hammer operation. Therefore, You must be extremely 
careful and accurate when working with the tool.

7. DEMOLITION ELECTRIC HAMMER OPERATION PROCEDURE

Before operation
Prior to operation make sure in absence of any hidden wiring, gas or water pipelines on 

site. The power supply should comply with the technical data of the demolition hammer. The 
power cable and plug should be in working order.

Prior to start operating the demolition hammer take the tool and all its 
components from the case, inspect the body, parts, details, mains cable, power 
plug for integrity and serviceability, as well as check easy running of all moving 
parts.

Makeready (see fig. 1)
1. Take demolition hammer from case, check availability and level of oil in gearbox (see 

«Maintenance»).

Fill with oil before first use.

3. Put the auxiliary handle (3) into a position to ensure easy operation for you. To change 
the auxiliary handle position, release the lock (2), turn the handle putting it to desired 
position and securely fasten the auxiliary handle.

Never use electric tool without the auxiliary handle. Always hold the machine 
with two hands.

Installing / removing accessories (see fig. 2)
1. Gently insert the accessory tool (pick, chisel) (1) into the chuck (4).

For this:
• clean the tool accessory shank (2) and chuck (4) from dust and dirty grease;
• apply a thin layer of grease (3) to the tool accessory shank and chuck inlet port;
• pull the accessories retainer (5) till stop and turn it 180º in the direction of the arrow;
• holding the retainer in pushed position insert the accessory into the chuck opening till 

stop;
• release the retainer (5) to lock the accessory tool (1) in the chuck (4);
• check reliable fixation of the accessory tool trying to pull it from the chuck by hand.
2. Remove the accessory tool from the chuck in a reverse sequence.
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To install the detachable tool, you first need to clean the shank (wipe it dry with 
a clean cloth), and then apply a small amount (0.5-1 g) of grease (for example, 
«Litol-24»).

Demolition hammer operation
1. Connect the demolition hammer to a single-phase 230VAC 50 Hz power supply source.
2. Turn on the demolition hammer by pressing the «On/Off» button (6) (see fig. 1).
3. Estimate the product functionality verifying if no increased vibration, unwanted sounds 

or other defects are available in the process of its idle run for 30 seconds. If no defects 
were detected of product operation, the demolition hammer is allowed for operation. 
Otherwise, contact service center.

4. During continuous operation press the «On/Off» button till stop and lock it in this 
position with the lock button (5) (see fig. 1).

5. To turn the demolition hammer off, release «On/Off» button. If the «On/Off» lock 
button is used, first press the «On/Off» button till stop and then release it. Press the 
«On/Off» button to the max only when the tool (chisel, pick) touches the surface of 
material processed.

To begin impact and reciprocal movements press down the accessory tool (chisel, 
pick) firmly to material processed and then start the motor with the «On/Off» 
button. To unlock percussion mechanism protection, push it with force.

Hold the demolition hammer during operation firmly to stand against the kickback.

When you work with demolition hammer, use only own weight of the product. 
Operation efficiency of the product does not change even under the overpressure 
to the demolition hammer.

5

А

1

3

2
4

Fig. 2
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8. DEMOLITION HAMMER MAINTENANCE

The Dnipro-M demolition hammer is equipped with parts and components, which are 
designed according to the requirements for long-term and failure-free operation. However, 
it is very important to carry out routine maintenance regularly as indicated in this section of 
the manual. Demolition hammer maintenance includes:

• visual inspection of electric tool body, parts and components, as well as mains cable and 
power plug for absence of mechanical or thermal damage;

• electric tool and accessories cleaning from dirt and dust;
• checking functionality of the «On/Off» button, lock button;
• checking of oil level in the gear unit at least once every 30 hours of the tool operation;
• oil in gearbox replenishment (if necessary).

In case of detected mechanical or thermal damages to the tool, stop using the demolition 
hammer and contact the service centre. Avoid getting moisture, dust and dirt, as well as small 
particles of processed material, into vents of the motor housing. If there are tough stains on 
motor body, it is necessary to remove them with a soft tissue, wetted preliminary in a soap 
solution or a special detergent. It is not recommended to use abrasives, various solvents, 
ammonia aqua, benzine, alcohol for demolition hammer cleaning as this can damage the 
electric tool body.

1. Put demolition hammer sidewise on even horizontal surface (it does not matter - right 
or left) and wait for 3-5 minutes, when oil drains from gearbox walls. You will see oil level 
in transparent sight glass.  Level limit shall be approximately 2/3 of the glass diameter 
from its lower edge.

2. If oil level is below the permissible one, put the demolition hammer in such a way that the 
gearbox rear side was on even horizontal surface to make the oil level indicator appear 
on top. Carefully clean oil level indicator and cover surface around it from dust and dirt.

3. With a special wrench unscrew the oil level indicator (2) (see fig. 3), which serves as 
a plug for oil filling hole at the same time. Do not unscrew fastening bolts (3) and not 
remove the gear cover (1) unless necessary, as this may damage the gasket and cause 
oil leakage.

4. Fill the required amount of synthetic motor oil «0W-30» into the gearbox. Do not use 
mineral or semi-synthetic oil, as well as lubricants with different operating temperature 
range, to fill into the gearbox.

5. Screw up and tighten level indicator plug so that oil did not flow from gearbox during 
operation of the demolition hammer but take care not to damage elastic seal of the plug.

1

2

3

MAX
MIN

Fig. 3
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9. STORAGE

It is recommended to store demolition hammer in a case in a well-ventilated room at a 
temperature of -5°С to +55°С and relative humidity not exceeding 90%. When you prepare 
demolition hammer for storage:

1. Take accessory tool from chuck.
2. Remove dust and dirt from the external surface of the demolition hammer body and 

accessory tools (pick, chisel).
3. Carefully treat accessories as well as parts of electric tool that are subject to corrosion, 

with corrosion prevention agent.
4. Put the demolition hammer and accessories into a case. Before this, put pick and chisel 

bit into draw tubes.
5. Cover the case with clean dry material.

If demolition hammer was stored at 0°C or below, keep it in a warm room for at least 0 
hours at a temperature of +5°C to +40°C before to use. This time period is required to dry 
possible condensate out. If you start to operate the demolition hammer immediately after 
you brought it from cold, the product may fail.

10. DISPOSAL

Do not dispose electric tools together with household wastes! Electric machines 
withdrawn from service shall be stored separately and utilised according to local 
environmental legislation.
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Уважаемый Покупатель!
Благодарим Вас за покупку изделия торговой марки «Dnipro-M», отличающегося 

прогрессивным дизайном и высоким качеством исполнения. Приобретенный Вами 
инструмент относится к линейке High Quality Tools, сочетающей современные 
конструктивные решения и высокую производительность с увеличенным временем 
непрерывной работы. Мы надеемся, что наша продукция станет Вашим помощником 
на долгие годы.

1. ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ

Использованные в данном руководстве символы предназначены для 
акцентирования внимания пользователя на возможном возникновении различных 
нештатных ситуаций. Символы безопасности, а также соответствующие объяснения 
необходимо внимательно прочитать и понять. Приведенные предупреждения не 
устраняют риски и не заменяют собой правильные действия, которые необходимо 
предпринять во избежание возможного травмирования и несчастных случаев.

Перед началом эксплуатации прочитайте соответствующий раздел данного 
руководства пользователя.

Знак соответствия основным требованиям стандартов безопасности 
Европейского Союза. 

Данный символ, подчеркивающий важность правил техники безопасности, 
означает «осторожно», «предупреждение» или «опасно». Пренебрежение 
данным предупреждением может стать причиной несчастного случая для 
пользователя или других лиц. Во избежание рисков травмирования, пожара или 
поражения электрическим током всегда соблюдайте приведенные указания.

2. ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Электрический отбойный молоток «Dnipro-M» (в дальнейшем по тексту – отбойный 
молоток) выполнен с соблюдением всех требований безопасности и достаточно 
прост в процессе эксплуатации.

Отбойный молоток «Dnipro-M» является ручным электрическим инструментом 
ударного действия. Принцип действия отбойного молотка заключается в 
преобразовании электрической энергии в механическую, в результате чего создается 
импульс удара, который направляется на исполнительный элемент изделия – 
специальную рабочую насадку (долото, пику). Быстрыми возвратно-поступательными 
движениями рабочий инструмент воздействует на материал, подлежащий обработке. 
Отбойный молоток «Dnipro-M» предназначен для долбления, раскалывания и 
рыхления не слишком прочных материалов: природного камня, осадочных горных 
пород, асфальта, а также конструкций из кирпича и бетона, – для уплотнения сыпучих 
смесей посредством трамбовки с применением специальной насадки (насадку для 
трамбовки необходимо приобрести дополнительно). Отбойный молоток «Dnipro-M» 
– мощный, надежный в работе, прост в использовании и обслуживании, а также имеет 
современный дизайн.
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Изделия под торговой маркой «Dnipro-M» постоянно совершенствуются 
и улучшаются. Поэтому технические характеристики и дизайн могут 
меняться без предварительного уведомления. Приносим Вам наши 
извинения за возможные причиненные этим неудобства.

3. ВНЕШНИЙ ВИД И УСТРОЙСТВО ОТБОЙНОГО МОЛОТКА

1 Патрон 5
Кнопка-фиксатор клавиши 
«Включение/Выключение»

2
Фиксатор вспомогательной 
рукоятки

6
Клавиша «Включение/
Выключение»

3 Вспомогательная рукоятка 7 Рукоятка

4 Корпус редуктора 8 Сетевой кабель с силовой вилкой

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОТБОЙНОГО МОЛОТКА

Модель SH-210AV

Мощность 2100 Вт

Напряжение/Частота 230 В/50 Гц

Количество ударов 1850 уд/мин

Сила удара 65 Дж

Тип патрона SDS-HEX

Класс защиты IP20

Вес нетто/брутто 19,5/22,5 кг

1 2 43 5

6
7

8
Рис. 1



Отбойный молоток электрический

28

Р
У

С

5. КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Отбойный молоток – 1 шт.
2. Вспомогательная рукоятка – 1 шт.
3. Долото – 1 шт.
4. Пика – 1 шт.
5. Запасные угольные щетки – 1 комплект.
6. Емкость с жидким маслом – 1 шт.
7. Емкость с маслом для смазки хвостовиков насадок – 1 шт.
8. Гаечный ключ – 1 шт.
9. Кейс – 1 шт.
10. Руководство по эксплуатации – 1 шт.

6. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед использованием оборудования необходимо предпринять все надлежащие 
меры безопасности для того, чтобы уменьшить степень риска возгорания, 
поражения электрическим током, снизить вероятность повреждения корпуса 
и деталей используемого инструмента. Эти меры безопасности включают 
нижеперечисленные пункты.

Прежде чем Вы попробуете использовать инструмент, внимательно прочитайте 
все указания, изложенные в данном руководстве.

С целью безопасного использования
• Поддерживайте чистоту и порядок на рабочем месте. Любая помеха на рабочем 

месте или на рабочем столе может стать причиной травмы.
• Обращайте внимание на окружающую рабочее место обстановку. Организуйте 

хорошее освещение на рабочем месте. Не работайте инструментом вблизи 
легковоспламеняющихся жидкостей или газов.

• Остерегайтесь поражения электрическим током. Не касайтесь заземленных 
поверхностей, например, трубопроводов, радиаторов, кухонных плит, корпусов 
холодильников. Не работайте с инструментом под дождем и снегом. Не 
используйте электроинструмент в помещениях с повышенной влажностью. 
Защищайте изделие от воздействия дождя и влаги. Проникновение воды в корпус 
изделия может привести к поражению электрическим током.

• Во время работы с инструментом не позволяйте детям находиться рядом. Не 
позволяйте посторонним трогать инструмент или удлинитель. Посторонние лица 
не должны находиться возле места работы инструмента.

• Закончив работу, храните инструмент в специально отведенном месте. Место для 
хранения электроинструмента должно быть сухим, недоступным для посторонних 
лиц и закрываться на замок. Дети не должны иметь доступ к электроинструменту.

• Работа выполняется качественней и безопасней, если электроинструмент 
эксплуатируется согласно предусмотренным нормам, нагрузкам,  
усилиям и скорости.

• Не пытайтесь выполнить маломощным бытовым электроинструментом работу, 
которая предназначена для мощного профессионального электроинструмента. 
Не используйте электроинструмент в целях, для которых он не предназначен.
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• Обратите внимание на выбор рабочей одежды. Не надевайте свободную 
одежду или украшения, потому что их могут зацепить движущиеся части 
электроинструмента. Во время работы вне помещений рекомендуется надевать 
резиновые перчатки и ботинки с нескользкой подошвой. Длинные волосы 
прикрывайте головным убором.

• Пользуйтесь защитными очками. Надевайте маску для лица или маску от пыли - 
респиратор, если при работе выделяется пыль.

• Не допускайте повреждения электрошнура. Никогда не переносите инструмент, 
удерживая его за кабель электропитания. Не дергайте за шнур с целью вынуть 
вилку из розетки. Оберегайте кабель от воздействия высоких температур, 
химически активных жидкостей и предметов с острыми краями.

• Будьте внимательны. Постоянно имейте надежную точку опоры и не                                           
теряйте равновесия.

• Внимательно и ответственно относитесь к техническому обслуживанию 
электроинструмента и его ремонту. Для достижения лучших рабочих 
характеристик и безопасной работы обращайтесь с электроинструментом 
осторожно и содержите его в чистоте. При смазке и замене аксессуаров 
следуйте указаниям соответствующих инструкций. Периодически осматривайте 
электрокабель инструмента и в случае повреждения отремонтируйте его в 
уполномоченном сервисном центре. Периодически осматривайте удлинители, 
которые Вы используете, и в случае повреждения замените их. Рукоятки 
инструмента должны быть сухими и чистыми, не допускайте их загрязнения 
смазочными материалами.

• Вынимайте вилку электрокабелю из розетки, если инструмент не используется, 
перед началом техобслуживания, а также перед заменой аксессуаров.

• Избегайте неожиданного запуска двигателя. Не переносите подключенный к сети 
электроинструмент, держа при этом палец на выключателе. Перед тем как вставить 
вилку в розетку убедитесь в том, что выключатель находится в положении «Выкл».

• При работе вне помещения пользуйтесь удлинителями. В этом случае используйте 
удлинители, предназначенные для работы на улице. Они имеют соответствующую 
маркировку. Удлинители должны разматываться на полную их длину.

• Не работайте с электроинструментом, если Вы устали, приняли лекарства, 
содержащие наркотические вещества или лекарства, которые могут вызвать 
сонливость, а также алкоголь и любые другие средства и продукты, ухудшающие 
внимание и сосредоточенность.

• Регулярно проверяйте инструмент на наличие повреждений. Прежде чем 
начать эксплуатацию электроинструмента, следует тщательно проверить все 
детали и соединения на предмет отсутствия повреждений, чтобы убедиться, 
что они находятся в надлежащем состоянии и выполняют предназначенную им 
функцию. Проверьте надежность крепления подвижных деталей. Не работайте 
инструментом с неисправной кнопкой включения. Поврежденные детали 
необходимо заменить в сервисном центре «Dnipro-M».

• Ремонт электроинструмента должен осуществляться исключительно в 
уполномоченном сервисном центре с использованием только оригинальных 
запасных частей «Dnipro-M». В противном случае возможно нанесение серьезного 
вреда здоровью пользователя.
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Во избежание травм используйте только те аксессуары или устройства, 
которые указаны в данном руководстве по эксплуатации или 
рекомендованы в сертифицированных точках продаж и службе поддержки 
торговой марки «Dnipro-M».

Особые требования безопасности при эксплуатации отбойного молотка:
1. При эксплуатации инструмента необходимо соблюдать все требования 

руководства по эксплуатации, бережно обращаться с ним, не подвергать его 
ударам, перегрузкам, воздействию грязи и агрессивных сред.

2. При работе с изделием необходимо соблюдать следующие правила:
• все виды работ по подготовке инструмента к работе, техническое обслуживание и 

ремонт производить только при отключенной от сети штепсельной вилке;
• включать в сеть инструмент только перед началом работы;
• отключать от сети штепсельную вилку при замене аксессуаров, при переносе 

инструмента с одного рабочего места на другое, при перерыве в работе, после 
окончания работы;

• немедленно отпустить кнопку включения инструмента при внезапной остановке 
(исчезновении напряжения в сети, заклинивании бурильной сменной насадки, 
перегрузке электродвигателя);

• работать только с установленной передней рукояткой;
• пользоваться защитными наушниками и очками;
• при работе использовать обувь с нескользкой подошвой;
• использовать плотные защитные перчатки при длительной работе, они снижают 

уровень вредных вибраций на рукоятках инструмента;
• не носите изделие, удерживая его за кабель питания. Не накручивайте кабель 

вокруг руки или других частей тела;
• не допускайте натяжения, перекручивания и попадания под различные грузы 

кабеля питания, его контакта с горячими и масляными поверхностями;
• проводить любые работы, при которых может быть повреждена изоляция 

электрических проводов, а также пробивать отверстия и борозды в стенах, 
где может быть расположена скрытая проводка, необходимо только после их 
отключения от источника питания. При этом должны быть приняты все меры для 
предупреждения случайного появления на них напряжения;

• работы, при выполнении которых могут быть повреждены скрыто 
расположенные санитарно-технические трубопроводы, необходимо 
выполнять, перекрыв трубопроводы;

• не перегружайте двигатель инструмента;
• при работе с инструментом на высоте следите, чтобы обломки бетона или 

кирпича, падая, не причинили вреда окружающим;
• после окончания работы инструмент необходимо очистить от пыли и грязи;
• хранить инструмент в сухом, недоступном для детей и посторонних лиц 

месте. Температура хранения должна быть в интервале от -5 °С до +40 °С. При 
внесении отбойного молотка с холода в теплое помещение необходимо дать 
ему прогреться в течение не менее 2-х часов. После этого инструмент можно 
подключать к электросети.
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Запрещается:
1. Работать с инструментом без установленной передней рукоятки.
2. Эксплуатировать и хранить инструмент в помещениях со взрывоопасной, а также 

разрушающей металлы и изоляцию, химически активной средой.
3. Эксплуатировать инструмент в условиях воздействия капель и брызг, на открытых 

площадках во время снегопада и дождя.
4. Оставлять без присмотра подключенный к электросети инструмент.
5. Работать с инструментом с приставной лестницы.
6. Эксплуатировать инструмент при возникновении во время его работы хотя бы 

одной из следующих неисправностей:
• повреждение штепсельной вилки или кабеля питания;
• неисправность выключателя или его нечеткая работа;
• искрение щеток на коллекторе, сопровождающееся появлением кругового огня 

на его поверхности;
• вытекание смазки из редуктора;
• падение частоты ударов до ненормальной величины;
• перегрев корпуса двигателя;
• появление дыма или запаха, характерного для горящей изоляции; 
• повреждение или появление трещин в корпусных деталях, передней рукоятке;
• повреждение сменной рабочей насадки.

Следите за исправностью инструмента. В случае отказа в работе, 
появления запаха, характерного для возгорания изоляции, сильного стука, 
шума, искр, необходимо немедленно прекратить работу и обратиться в 
сервисный центр.

Данное руководство не может учесть все случаи, которые могут 
возникнуть в реальных условиях эксплуатации отбойного молотка. 
Поэтому во время работы инструментом необходимо быть крайне 
внимательным и аккуратным.

7. РАБОТА С ОТБОЙНЫМ МОЛОТКОМ

Перед эксплуатацией
Перед началом работы убедитесь, что в месте работы отсутствует скрытая 

электропроводка, газо- и водопровод. Электропитание должно соответствовать 
техническим данным отбойного молотка. Кабель питания и штепсель должны быть в 
рабочем состоянии.

Прежде чем начать пользоваться отбойным молотком, достаньте 
инструмент и все его комплектующие из кейса, осмотрите на предмет 
целостности и исправности корпус, части, детали, сетевой кабель, 
силовую вилку, а также легкость хода всех движущихся частей.
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Подготовка к работе (см. рис. 1)
1. Выньте отбойный молоток из кейса, проверьте наличие и уровень масла в редукторе 

(см. «Техническое обслуживание»).

Перед первым запуском обязательно залить масло в редуктор.

3. Установите вспомогательную рукоятку (3) в положение, которое будет 
обеспечивать удобство Вашей работы. Для изменения положения 
вспомогательной рукоятки отпустите фиксатор (2), поверните ручку, установив ее 
в нужное положение, и надежно закрепите вспомогательную рукоятку.

Запрещается использовать инструмент без вспомогательной рукоятки. 
Всегда держите инструмент двумя руками.

Установка/снятие рабочей насадки (см. рис. 2)
1. Осторожно вставьте рабочую насадку (пику, долото) (1) в зажимной патрон (4).

Для этого:
• прочистите хвостовик (2) рабочей насадки и зажимной патрон (4) от пыли и 

загрязненного масла;
• смажьте тонким слоем консистентного масла (3) хвостовик рабочей насадки и 

входное отверстие зажимного патрона;
• потяните до упора фиксатор рабочей насадки (5) и поверните его на 180º в 

направлении стрелки;
• удерживая фиксатор в нажатом состоянии, вставьте до упора рабочую насадку в 

отверстие зажимного патрона;
• отпустите фиксатор рабочей насадки (5), чтобы зафиксировать насадку (1) в 

зажимном патроне (4);
• проверьте надежность фиксации рабочего инструмента в зажимном патроне, 

пытаясь вытащить рукой насадку из патрона.
2. Изъятие рабочего инструмента из зажимного патрона осуществляется в 

аналогичной последовательности.
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Рис. 2
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Для установки сменной насадки в инструмент, в первую очередь 
необходимо почистить хвостовик (вытереть насухо чистой тканью), а 
затем смазать небольшим количеством (0,5 – 1 г) консистентной смазки 
(например, «Литол-24»).

Эксплуатация отбойного молотка
1. Подключите отбойный молоток к однофазной электрической сети переменного 

тока напряжением 230 В, частотой 50 Гц.
2. Включите отбойный молоток, нажав до упора клавишу «Включение/ Выключение» 

(6) (см. рис. 1).
3. В течение 30 с в режиме холостого хода оцените работоспособность изделия 

на предмет отсутствия повышенной вибрации, посторонних шумов и других 
дефектов работы отбойного молотка. Если дефекты в работе изделия не 
обнаружены, эксплуатация отбойного молотка разрешается. В противном случае 
обратитесь в сервисный центр.

4. Во время длительной работы нажмите клавишу «Включение/Выключение» до 
упора и зафиксируйте в этом положении кнопкой-фиксатором (5) (см. рис. 1).

5. Чтобы выключить отбойный молоток, отпустите кнопку «Включение/
Выключение». Если задействована кнопка-фиксатор клавиши «Включение/
Выключение», сначала нажмите до упора кнопку «Включение/Выключение», а 
затем отпустите ее. Нажимайте до упора кнопку «Включение/Выключение» только 
тогда, когда рабочий инструмент (долото, пика) будет касаться поверхности 
обрабатываемого материала.

Для начала ударных и возвратно-поступательных движений необходимо 
сильно прижать рабочий инструмент (долото, пику) к материалу, 
который подлежит обработке, а затем включить двигатель кнопкой 
включения. Для разблокировки защиты ударного механизма необходимо 
сильное нажатие.

Держать отбойный молоток во время работы необходимо с такой силой, чтобы 
противодействовать силе отдачи.

Во время работы отбойным молотком используйте только собственный 
вес изделия. Эффективность эксплуатации изделия не меняется даже при 
условии чрезмерного нажатия на отбойный молоток.

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ОТБОЙНОГО МОЛОТКА

Отбойный молоток «Dnipro-M» обеспечен частями и деталями, которые 
разработаны с учетом требований долгосрочной и бесперебойной работы изделия. 
Тем не менее, очень важно регулярно проводить несложные работы по техническому 
обслуживанию, которые указаны в данном разделе руководства. Комплекс работ по 
техническому обслуживанию отбойного молотка включает:
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• осмотр корпуса изделия, частей и деталей, сетевого кабеля, силовой вилки на 
отсутствие механических и термических повреждений;

• очистку изделия и комплектующих от грязи и пыли;
• проверку исправности клавиш «Включение/Выключение», кнопки-фиксатора 

клавиши «Включение/Выключение»;
• проверку уровня масла в редукторе – не реже одного раза на каждые 30 ч 

работы инструмента;
• пополнение масла в редукторе (при необходимости).

В случае выявления механических или термических повреждений инструмента 
прекратите эксплуатировать отбойный молоток и обратитесь в сервисный центр. Не 
допускайте попадание влаги, пыли и грязи, а также мелких частиц обрабатываемого 
материала в вентиляционные отверстия корпуса электрического двигателя. Если 
на корпусе присутствуют сложные пятна, их необходимо удалить с помощью мягкой 
салфетки, которая предварительно смочена в мыльном растворе или специальном 
моющем средстве. В процессе очистки отбойного молотка не рекомендуется 
использовать абразивные материалы, различные растворители, аммиачную воду, 
бензин, спирт, которые могут повредить корпус изделия.

1. Положите отбойный молоток на ровную горизонтальную поверхность боковой 
стороной (неважно - правой или левой) и подождите 3-5 минут, пока масло стечет 
со стенок редуктора. В прозрачном окошке будет виден уровень масла. Предел 
уровня должен находиться примерно в 2/3 диаметра окошка от его нижнего края.

2. Если уровень масла ниже допустимого, установите отбойный молоток тыльной 
стороной корпуса редуктора на ровную горизонтальную поверхность таким 
образом, чтобы указатель уровня масла оказался наверху. Тщательно очистите 
указатель уровня масла и поверхность крышки вокруг него от пыли и грязи.

3. С помощью специального ключа открутите указатель уровня масла (2) (см. рис. 
3), который одновременно является пробкой отверстия для заливания масла. Не 
откручивайте крепежные болты (3) и не снимайте без необходимости крышку (1) 
редуктора, так как это может привести к повреждению прокладки и утечке масла.

4. Залейте в редуктор необходимое количество синтетического моторного 
масла «0W-30». Не используйте для заливки в редуктор минеральные или 
полусинтетические масла, а также масла с другим диапазоном рабочих температур.

5. Закрутите и затяните пробку-указатель уровня масла так, чтобы во время работы 
отбойным молотком оно не подтекало из редуктора, но при затягивании не 
повредите эластичное уплотнение пробки.
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Рис. 3



9. ХРАНЕНИЕ

Хранить отбойный молоток рекомендуется в кейсе в помещении, которое хорошо 
проветривается, при температуре от -5 °С до +55 °С и относительной влажности 
воздуха не более 90 %. Во время подготовки отбойного молотка к хранению:

1. Достаньте из зажимного патрона рабочий инструмент.
2. Удалите пыль и грязь с наружной части корпуса отбойного молотка и рабочей 

насадки (пики, долота).
3. Аккуратно обработайте антикоррозионным средством рабочий инструмент, а 

также части и детали изделия, которые подвержены воздействию коррозии.
4. Положите отбойный молоток и рабочую насадку в кейс. Предварительно 

поместите пику и долото в тубусы.
5. Накройте кейс чистым сухим материалом.

Если отбойный молоток хранился при температуре 0 °С и ниже, то прежде чем 
использовать изделие, его необходимо выдержать в теплом помещении не менее 2-х 
часов при температуре от +5 °С до + 40 °С. Данный промежуток времени необходим 
для высыхания возможного конденсата. Если отбойный молоток начать использовать 
сразу же после его перемещения с холода, то изделие может выйти из строя.

10. УТИЛИЗАЦИЯ

Не выбрасывайте электроинструменты вместе с бытовыми отходами! 
Электроинструменты, которые были выведены из эксплуатации, подлежат отдельному 
хранению и утилизации в соответствии с природоохранным законодательством.




