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 Informații generale 

1. Mandrină cu strângere rapidă 

2. Mâner suplimentar 

3. Comutator pentru găurire cu percuție/găurire 

4. Comutator pentru schimbarea sensului de rotație 

5. Buton de blocare 

6. Buton de acționare cu rotiță de reglare a turației  

 

 

 

 

 

 

Măsuri generale de siguranță pentru unelte electrice   

Acest aparat este destinat exclusiv uzului personal! Acest aparat nu este destinat uzului comercial! 

Atenție! Atunci când lucrați cu dispozitive electrice, vă recomandăm respectarea următoarelor 
instrucțiuni și măsuri de precauție, pentru evitarea incendiilor, electrocutării și vătămărilor: 

Pentru utilizarea în condiții de siguranță: 

   Păstrați ordinea în spațiul de lucru! 
• Dezordinea din spațiul de lucru poate genera pericol de accidentare! Acordați atenție condițiilor de 

mediu!  
• Nu lăsați uneltele electrice în ploaie! 
• Nu utilizați uneltele electrice în medii umede! 
• Asigurați-vă că spațiul de lucru este iluminat suficient! Asigurați-vă că spațiul de lucru este ușor 

vizibil! 
• Nu utilizați unelte electrice zone supuse riscului de producere a incendiilor! Protejați-vă împotriva 
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electrocutării! 
• Evitați atingerea componentelor legate la pământ (de ex: conducte, calorifere, sobe, frigidere)! 
• În cazul unor condiții de utilizare extreme (de exemplu, umiditate ridicată, prezența particulelor de 

metal etc.), siguranța electrică a dispozitivului poate fi îmbunătățită prin conectarea unui 
transformator de izolare sau a unui disjunctor! 

• Nu lăsați copiii sa se apropie de uneltele electrice! 
• Nu lăsați alte persoane să atingă uneltele electrice sau cablurile de alimentare! 
• Nu permiteți accesul altor persoane în spațiul de lucru! Asigurați-vă că uneltele electrice sunt 

depozitate într-un loc sigur! 
• Păstrați uneltele electrice pe care nu le utilizați în locuri uscate și închise, la care copiii nu au acces! 
• Nu suprasolicitați uneltele electrice! Uneltele funcționează mai bine și mai sigur în intervalul de 

capacitate indicat! Utilizați uneltele electrice potrivite! 
• Nu utilizați unelte de mică putere sau adaptoare în cazul lucrărilor grele. Nu utilizați uneltele în 

scopuri sau în cadrul unor lucrări pentru care acestea nu au fost proiectate. De exemplu, nu utilizați 
un fierăstrău circular de mână pentru tăierea copacilor sau a crengilor! Purtați haine de lucru 
adecvate! 

• Nu purtați haine largi sau bijuterii care atârnă! Risc de prindere în piesele mobile! 
•  În cazul lucrărilor executate în aer liber, vă recomandăm să purtați mănuși de cauciuc și încălțăminte 

antiderapantă! 
• Dacă aveți părul lung, purtați o plasă pentru păr! Purtați ochelari de protecție! 
• Purtați întotdeauna o mască de protecție împotriva prafului în cazul lucrărilor în timpul cărora se 

produce praf! Conectați sistemul de aspirare (dacă este disponibil)!  
• În cazul în care sunt disponibile dispozitive pentru conectarea sistemelor de aspirare, asigurați-vă 

că acestea sunt conectate și utilizate în mod corespunzător! 
• Nu modificați cablul de alimentare! 
• Nu transportați unealta ținând de cablu și nu scoateți ștecărul din priză trăgând de cablu! 
• Feriți cablul de surse de căldură, ulei și muchii ascuțite! Asigurați unealta! 
• Utilizați dispozitive de prindere sau o menghină pentru a fixa unealta! Astfel, unealta poate fi 

susținută mai bine decât cu mâna și poate fi manevrată cu ambele mâini!  
• Evitați pozițiile neobișnuite ale corpului! Stați într-o poziție sigură și mențineți-vă echilibrul! Păstrați 

unealta în stare bună! 
• Păstrați uneltele curate și ascuțite, pentru ca acestea să funcționeze corect și în siguranță! 
• Urmați instrucțiunile de întreținere și indicațiile pentru schimbarea uneltelor! 
• Verificați periodic ștecărul și cablul, iar în cazul în care acestea prezintă deteriorări, contactați un 

tehnician calificat în vederea înlocuirii acestora!  
• Verificați periodic cablul prelungitor și înlocuiți-l în cazul în care prezintă deteriorări!  
• Scoateți ștecărul din priză după utilizare, înainte de efectuarea operațiilor de întreținere și atunci 

când schimbați accesorii precum lamele, burghiele, cuțitele etc.!  
• Nu lăsați cheile în unealtă! 
• Înainte de pornirea uneltei, asigurați-vă că ați scos din aceasta cheile și dispozitivele de reglare! 
• Evitați pornirea accidentală a uneltei! 
• Nu transportați uneltele electrice conectate la sursa de alimentare ținând degetul pe butonul de 

acționare! 
• Asigurați-vă că butonul de acționare este în poziția oprit înainte de a conecta unealta la sursa de 

alimentare! Utilizarea cablului prelungitor în aer liber Utilizați în aer liber numai cabluri aprobate și 
marcate corespunzător!  

• Lucrați cu grijă! Acordați atenție activității pe care o desfășurați! Acționați cu prudență. Nu utilizați 
unealta în cazul în care nu vă puteți contra asupra utilizării acesteia! 

• Asigurați-vă că unealta nu este deteriorată! 
• Înainte de reutilizarea uneltei, asigurați-vă că dispozitivele de protecție și componentele care 

prezintă deteriorări ușoare sunt în stare bună de funcționare! Asigurați-vă că piesele mobile 
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funcționează corect și că nu sunt blocate, precum și că nicio componentă nu este deteriorată! 
• Toate piesele trebuie să fie montate corect și să îndeplinească toate cerințele pentru o bună 

funcționare a uneltei electrice! 
• Dispozitivele de protecție și piesele deteriorate trebuie reparate de către un tehnician calificat, dacă 

instrucțiunile de utilizare nu specifică altceva! 
• Comutatoarele deteriorate trebuie înlocuite într-un atelier specializat! Nu utilizați unelte electrice care 

nu pot fi pornite sau oprite! 
 
  AVERTISMENT! 

• Pentru siguranța dumneavoastră, utilizați întotdeauna numai accesoriile specificate în instrucțiunile 
de utilizare sau recomandate/specificate de către producătorul uneltei! 

• Utilizarea accesoriilor nespecificate în cadrul instrucțiunilor de utilizare poate duce la vătămări! 
• Reparați uneltele numai prin intermediul unor tehnicieni calificați! 
• Această unealtă îndeplinește cerințele de siguranță relevante! 
• Reparațiile trebuie efectuate numai de către tehnicieni calificați, cu piese de schimb originale, pentru 

evitarea riscului de rănire a utilizatorului ca urmare a reparațiilor necorespunzătoare! 
• În timpul utilizării, purtați echipamente de protecție auditivă pentru a evita deteriorarea auzului! 

 

Informații speciale privind siguranța 
 

Înaintea efectuării operațiilor de găurire sau înșurubare în pereți, tavane etc., asigurați-vă că nu 
deteriorați cablurile electrice ascunse. În timpul utilizării uneltei, nu atingeți părțile metalice ale 
acesteia. Atingeți numai carcasa din plastic a uneltei. 
 

 Unealta dumneavoastră este prevăzută cu izolație dublă. Acest lucru înseamnă că există două 

tipuri de izolație complet independente, care vă împiedică să atingeți părțile metalice aflate sub 

tensiune. Această măsură constituie un grad ridicat de protecție împotriva electrocutării. 

Mașina de găurit are următoarele funcții: 

Butonul de acționare (6) este utilizat pentru toate lucrările efectuate cu mașina de găurit.  Cu ajutorul 
rotiței de reglare a turației, dețineți controlul asupra mașinii de găurit. 
Mașina de găurit poate fi reglată în vederea funcționării continue cu ajutorul butonului de blocare 
(5). 
Mânerul suplimentar (2) vă ajută să țineți ferm mașina de găurit. 
În funcție de poziția comutatorului pentru găurire cu percuție/găurire (3), puteți utiliza 
mașina ca perforator percutant sau rotativ.  
Comutatorul pentru schimbarea sensului de rotație (4) controlează sensul de rotație atunci când 
mașina este utilizată ca șurubelniță sau când doriți să scoateți un burghiu care s-a blocat. 

Cu ajutorul opritorului reglabil, puteți stabili cu exactitate adâncimea găurilor nepătrunse. 

 
Pregătirea mașinii de găurit 
Avertisment! Înainte de efectuarea operațiilor de mai jos, asigurați-vă că mașina nu este conectată 
la sursa de alimentare. 

Montarea mânerului suplimentar (2) 
Pentru montarea mânerului suplimentar (2), slăbiți bucla de prindere prin rotirea părții inferioare în 
sens antiorar, astfel încât să puteți trece bucla peste mandrină, pe flanșa situată în spatele acesteia. 
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Apoi rotiți mânerul într-o poziție convenabilă și fixați-l prin strângere (rotind partea inferioară în sens 
orar). 

Reglarea opritorului 
Mânerul suplimentar (2) este prevăzut cu un opritor. Montați un burghiu. Slăbiți mânerul. Împingeți 
opritorul către înainte până când capătul acestuia este la același nivel cu capătul burghiului.   
Împingeți înapoi opritorul până când distanța dintre capătul opritorului și capătul burghiului 
corespunde cu adâncimea găurii pe care doriți să o efectuați. 

Montarea burghiului 
Țineți capul mandrinei (1) și trageți-l spre exterior. Rotiți mandrina (1) în sens orar până când fălcile 
de strângere se deschid suficient. Introduceți burghiul în fălcile de strângere ale mandrinei (1), apoi 
împingeți mandrina (1) către interior pentru închiderea fălcilor de strângere și fixarea burghiului. 
Notă: Mandrina (1) este prevăzută cu sistem de blocare axială. 

Utilizarea mașinii de găurit 

Asigurați-vă că tensiunea sursei de alimentare este aceeași cu tensiunea de funcționare a 
aparatului. Pentru detalii, consultați plăcuța cu date tehnice. Introduceți tipul corect de burghiu 
pentru operația pe care doriți să o efectuați. Dacă este necesar, reglați opritorul. Reglați turația 
mașinii de găurit cu ajutorul rotiței de reglare de pe butonul de acționare (6). Cu cât butonul de 
acționare (6) este apăsat mai mult, cu atât burghiul se rotește mai rapid. Puneți comutatorul pentru 
schimbarea sensului de rotație (4) în poziția dorită. Nu modificați poziția comutatorului pentru 
găurire cu percuție (3) sau a comutatorului pentru schimbarea sensului de rotație (4) atunci când 
mașina este în funcțiune.   Mașina este pusă în funcțiune prin apăsarea butonului de acționare (6). 
Dacă butonul de acționare (6) este eliberat, mașina se oprește. Pentru funcționarea continuă a 
mașinii de găurit, apăsați butonul de blocare (5) în timp ce butonul de acționare (6) este apăsat.  
Pentru a opri mașina în timpul funcționări continue, apăsați din nou butonul de acționare (6) și 
eliberați-l. Nu atingeți mandrina (1) în timp ce mașina de găurit este în funcțiune. 
 
Sfaturi utile 

• Utilizați întotdeauna burghie și capete de șurubelniță de tipul și dimensiunea potrivite. 
• Alegeți turația corectă a mașinii. 
• Țineți întotdeauna mașina cu fermitate, folosind mânerul principal și mânerul suplimentar (2). 
• Atunci când găuriți lemn sau metal, puneți comutatorul pentru găurire cu percuție/găurire (3) în 
poziția pentru găurire.  
• Atunci când găuriți zidărie, puneți comutatorul pentru găurire cu percuție/găurire (3) în poziția 
pentru găurire cu percuție. 
• Atunci când utilizați mașina ca șurubelniță, puneți comutatorul pentru găurire cu percuție/găurire 
(3) în poziția pentru găurire.  
• Puneți comutatorul pentru schimbarea sensului de rotație (4) în poziția corectă. 
• Nu schimbați sensul de rotație atunci când mașina este în funcțiune. 

Îngrijirea uneltelor 

Evitarea suprasolicitării 
Nu aplicați forță excesivă în timpul găuririi. Aplicarea forței excesive reduce turația mașinii, iar 
puterea necesară se reduce semnificativ. Aceasta poate duce la suprasolicitarea motorului și 
deteriorarea acestuia. Atunci când mașina de găurit se încălzește foarte tare, lăsați mașina să 
funcționeze în gol timp de două minute, apoi întrerupeți utilizarea pentru o scurtă perioadă. Curățați 
mașina de găurit cu o cârpă curată și cu o perie. Asigurați-vă că fantele de ventilare nu sunt blocate. 

Avertisment: Utilizați întotdeauna mânerele suplimentare livrate împreună cu unealta.   Pierderea 
controlului asupra uneltei poate duce la vătămări. 
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Date tehnice 

Tensiune: 

Frecvență: 

Putere furnizată: 

Turație în gol: 

Dimensiunea mandrinei: 

Capacitate de găurire: 

 Oțel: 

 Beton: 

 Lemn: 

230 V~ 

50 Hz 

1010 W 

0-2700/min 

13 mm 

 

13 mm 

16 mm 

35 mm 

RECICLAREA 

 
Deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE) pot conține substanțe periculoase ce au 

un impact negativ asupra mediului și sănătății umane, în cazul în care nu sunt colectate separat. 

Acest produs este conform cu Directiva UE DEEE (2012/19/UE) și este marcat cu un simbol de 

clasificare a deşeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE), reprezentat grafic în 

imaginea alăturată. 

Aceasta pictograma indică faptul că DEEE nu trebuie amestecate cu deșeurile menajere și că ele 

fac obiectul unei colectări separate. 

Având în vedere prevederile OUG 195/2005 – referitoare la protecția mediului și O.U.G. 5/2015 

privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, vă recomandăm să aveți în vedere 

următoarele: 

- Materialele și componentele folosite la construcția acestui produs sunt materiale de înaltă calitate, 

care pot fi refolosite și reciclate. 

- Nu aruncați produsul împreună cu gunoiul menajer sau cu alte gunoaie la sfârșitul duratei de 

exploatare.  

- Transportați-l la centrul de colectare pentru reciclarea echipamentelor electrice și electronice unde 

va fi preluat în mod gratuit. 

- Vă rugăm să luaţi legătura cu autorităţile locale pentru detalii despre aceste centre de colectare 

organizate de operatorii economici autorizați pentru colectarea DEEE. 

Conformitatea cu directiva RoHS: Produsul pe care l-aţi cumpărat este conform cu Directiva RoHS 

UE (2011/65/UE). Nu conţine materialele dăunătoare și interzise specificate în Directivă. 

 

               Va mulțumim că participați alături de noi la protejarea mediului si a sănătății umane!   
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