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Прочитайте всі правила техніки безпеки та інструкції. Їх
недотримання може спричинити ураження електричним
струмом, пожежу і/чи важкі травми.
Зберігайте ці інструкції з безпечної роботи для подальшого
використання і безпечної експлуатації пристрою.
Термін «електроінструмент» в інструкції з техніки
безпеки стосується вашого електроінструмента з
живленням від акумуляторної батареї.
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БЕЗПЕКА РОБОЧОЇ ЗОНИ
• Утримуйте робочу зону в чистоті та добре освіт
леною. Безлад або неосвітлені ділянки робочого
місця можуть призвести до нещасних випадків.
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• Не працюйте з цим інструментом у вибухоне
безпечній атмосфері, де є легкозаймисті рідини,
гази або пил. Електроінструменти створюють іс
кри, які можуть запалити пил або пари.
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• Під час роботи з електроінструментом не допу
скайте близько до вашого робочого місця дітей і
сторонніх осіб. Відвернення уваги може призвести
до втрати контролю.

ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС
РОБОТИ З УДАРНИМ ГАЙКОВЕРТОМ ��������������� 4
ДОДАТКОВІ ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКА
• Вилки електроінструментів мають відповідати
розетці. Не намагайтеся змінити конструкцію вил
ки. Не застосовуйте перехідники для вилок під час
роботи із заземленими (зануленими) інструмен
тами. Якщо вилка не відповідає розетці, це може
призвести до ураження електрострумом.
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• Запобігайте контакту із заземленими і занулени
ми поверхнями, як-от труби, радіатори, кухонні плити
і холодильники. Є підвищена небезпека електрично
го удару, якщо тіло буде заземлено чи занулено.
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• Не піддавайте пристрій впливу вологи (дощу).
У разі потрапляння вологи в електроінструмент є
небезпека ураження електрострумом.
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• Правильно поводьтеся зі шнуром живлення.
Не використовуйте шнур для перенесення пред
метів, витягування або відключення електроін
струмента. Розміщуйте шнур живлення на до
статній відстані від джерел тепла, оливи, гострих
предметів і рухомих частин. При пошкодженні або
заплутуванні шнурів живлення виникає підвищена
небезпека електричного удару.
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• При використанні електроінструмента за ме
жами приміщення застосовуйте належні подовжу
вачі, призначені для роботи на відкритому повітрі.
Використання належного шнура для роботи на
відкритому повітрі знижує небезпеку ураження
електричним струмом.
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відповідає вашим завданням. Використання на
лежного інструменту за призначенням дозволить
краще виконати необхідну роботу.

• Якщо електроінструмент необхідно використову
вати у вологому приміщенні, тоді застосовуйте при
стрій захисту від струмів замикання на землю (RCD),
що захищає джерело живлення. Використовуйте
RCD, щоб зменшити небезпеку електричного удару.

• Не користуйтеся пристроєм, якщо вимикач не
вмикає і не вимикає його. Електроінструмент, який
не контролюється за допомогою вимикача, є дже
релом потенційної небезпеки і має бути відремон
тований.

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ
• Будьте уважні, стежте за своїми діями в цей
момент і керуйтеся здоровим глуздом при роботі
з інструментом. Не використовуйте інструмент,
якщо ви втомилися або перебуваєте під впливом
наркотичних засобів, алкоголю чи ліків. Неуваж
ність під час роботи з електроінструментом може
призвести до серйозних травм.

• Вийміть акумуляторний блок з електроінстру
мента перед проведенням регулювання, заміною
аксесуарів або перед зберіганням. Такі превен
тивні заходи знижують ризик випадкового запуску
інструмента.
• Зберігайте відключені електроінструменти далі
від дітей і не дозволяйте особам, які не ознайом
лені з роботою пристрою або з цими інструкціями,
його експлуатацію. Інструменти можуть бути не
безпечними в руках непідготовлених користувачів.

• Завжди одягайте захисні окуляри. У відповід
них умовах для зниження небезпеки травмування
використовуйте засоби індивідуального захисту,
як-от протипилова маска, нековзне захисне взут
тя, шолом-каска, засоби захисту органів слуху.

• Підтримка
працездатності
електроінстру
ментів. Перевірте на зміщення або защемлення
рухомих частин, поломку компонентів та будьякі інші умови, які можуть вплинути на роботу ін
струмента. Перед використанням відремонтуйте
пристрій у разі пошкодження. Причиною багатьох
нещасних випадків стає неправильне обслугову
вання інструментів.

• Запобігайте випадковому запуску. Переконай
теся в тому, що вимикач у відключеному поло
женні перед підключенням до джерела живлення
(акумуляторного блоку), а також при піднятті або
перенесенні інструмента. Перенесення електроін
струментів з пальцем на курці ввімкнення або по
дачі живлення на електроінструмент може призве
сти до непередбаченої ситуації.

• Тримайте різальні інструменти гострими і чи
стими. Підтримка працездатності інструментів з
гострими різальними краями дозволить уникнути
защемлення при їх роботі і забезпечить зручність
експлуатації.

• Видаляйте будь-які регулювальні або гайкові
ключі перед ввімкненням живлення виробу. Гай
ковий або регулювальний ключ, прикріплений
до обертової частини електроінструмента, може
призвести до отримання травми.

• Використовуйте електроінструмент, аксесуа
ри, біти тощо відповідно до цих інструкцій, беручи
до уваги робочі умови і виконувану роботу. Вико
ристання інструмента не за призначенням може
призвести до небезпечної ситуації.

• Не докладайте надмірних зусиль. Оператор
повинен бути здатний утримувати рівновагу, а
його ноги — мати надійну опору. Правильна опора
і рівновага дозволяють краще контролювати елек
троінструмент у непередбачених ситуаціях.
• Правильно одягайтеся. При роботі з виробом
не одягайте вбрання з широкими рукавами чи при
краси. Тримайте волосся, одяг і рукавички дале
ко від рухомих частин пристрою. Просторий одяг,
прикраси або довге волосся можуть бути захо
плені рухомими частинами пристрою.

ВИКОРИСТАННЯ І ДОГЛЯД ЗА АКУМУЛЯТОРОМ
• Заряджайте за допомогою зарядного при
строю, рекомендованого виробником. Зарядний
пристрій, придатний для одного типу акумулятор
ного блоку, може призвести до пожежі при викори
станні з іншим акумуляторним блоком.

• Якщо пристрої мають засоби підключення для
витягування і збирання пилу, тоді їх слід підклю
чити належним чином. Використання пристроїв зі
збирання пилу допоможе запобігти небезпеці, що
пов'язана з пилом.

• Використовуйте електроінструменти тільки
із зазначеними акумуляторними блоками. Ви
користання будь-яких інших акумуляторів може
призвести до травми та пожежі.
• Якщо акумуляторний блок не використовується,
зберігайте його далеко від металевих предметів,
як-от канцелярські скріпки, монети, ключі, цвяхи,
гвинти або інші невеликі металеві об’єкти, які мо
жуть замкнути його контакти один з одним. Закоро
чення контактів може призвести до опіків чи пожежі.

ВИКОРИСТАННЯ І ДОГЛЯД ЗА ЕЛЕКТРО
ІНСТРУМЕНТОМ
• Не докладайте надмірних зусиль до елек
троінструмента. Використовуйте пристрій, який
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• В жорстких умовах експлуатації електроліт
може виділятися з акумулятора; уникайте контак
ту з ним. При випадковому контакті з електролітом
змийте його водою. Якщо електроліт потрапив в
очі, негайно зверніться по медичну допомогу. Рі
дина, що витікає з акумулятора, може спричинити
подразнення чи опіки.

• При використанні інструмента з приладдям за
безпечте їх надійне кріплення до тримача інстру
мента. Якщо інструмент з приладдям не надійно
прикріплений до тримача інструмента, то він може
розкрутитися і стати неконтрольованим.
• Крутний момент залежить від тривалості удар
ного впливу. Максимально досяжний крутний мо
мент складається із загального числа індивіду
альних крутних моментів під час ударного впливу.

СЕРВІСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
• Технічне обслуговування інструменту має ви
конуватися тільки кваліфікованим обслуговуючим
персоналом з використанням оригінальних запас
них частин. Це гарантуватиме безпечну роботу
електроінструмента.

• Перевірте фактично досяжний крутний момент
за допомогою ключа з торсіометром.
• Для збереження заряду вмикайте електроін
струмент тільки під час використання.
ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ДЛЯ АКУМУ
ЛЯТОРНОЇ БАТАРЕЇ
• Не розбирайте, не відкривайте і не розкривай
те перезаряджувану батарею.

ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
ПІД ЧАС СВЕРДЛІННЯ
• Утримуйте електроінструмент за ізольовані по
верхні захвату при експлуатації в тих випадках,
коли різальний інструмент може контактувати з
прихованою проводкою. Різальний інструмент,
що контактує з «проводкою під напругою», може
призвести до появи напруги на металевих компо
нентах і до ураження струмом оператора пристрою.

• Не піддавайте акумулятор впливу високої тем
ператури і вогню. Уникайте зберігання під прямим
сонячним промінням.
• Не закорочуйте контакти акумуляторного блока.
Не зберігайте батареї недбало в коробці або ящику,
де вони можуть закорочувати одна одну або бути за
короченими іншими металевими предметами.

ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РОБОТИ
З УДАРНИМ ГАЙКОВЕРТОМ
• Утримуйте електроінструмент за ізольовані
поверхні захвату при експлуатації в тих випадках,
коли кріпильний елемент може контактувати з при
хованою проводкою. Кріпильний елемент, що кон
тактує з «проводкою під напругою», може призве
сти до появи напруги на металевих компонентах і
до ураження струмом оператора пристрою.

• Не виймайте акумулятор з оригінального кор
пусу акумуляторного блока, необхідного для вико
ристання.
•

Не піддавайте батарею механічним впливам.

• У разі витоку рідини з батареї не допускай
те її потрапляння на шкіру чи в очі. Якщо стався
контакт з цією рідиною, рясно промийте уражену
ділянку водою і зверніться по медичну допомогу.

ДОДАТКОВІ ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
І РОБОЧІ ІНСТРУКЦІЇ
• Перед експлуатацією, техобслуговуванням
пристрою, заміною оснащення, а також під час
транспортування і зберігання встановіть поворот
ний вимикач у центральне положення. Випадкове
ввімкнення може призвести до травмування опе
ратора.

• Не використовуйте зарядний пристрій, окрім
спеціально призначеного для використання з цим
обладнанням.
• Дотримуйтесь полярності підключення контак
тів «плюс» ( + ) і «мінус» (−) акумулятора й облад
нання та забезпечте належне використання.
• Не використовуйте акумуляторний блок, не
призначений для використання з цим обладнан
ням.

• Акумулятор поставляється частково заряд
женим. Для гарантії повного заряду повністю за
рядіть акумуляторний блок у зарядному пристрої
перед першим використанням виробу.

• Не встановлюйте акумуляторні блоки від різ
них виробників, з різною ємністю, геометричними
розмірами або типом в цьому пристрої.

• Уважно прочитайте інструкції з експлуатації за
рядного пристрою.

• Зберігайте батарею в недоступному для дітей
місці.

• Прикладайте електроінструмент до гвинтів/
гайок тільки у вимкненому стані. Біти можуть про
слизати під час обертання інструмента.

• Негайно зверніться по медичну допомогу, якщо
ви проковтнули деталі батареї.
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• Завжди купуйте належний елемент акумуля
торного блоку або акумулятор для обладнання�
•

Символ

Тримайте батарею чистою і сухою�

Значення
Висока швидкість

• Протріть клеми батарейного блока чистою су
хою тканиною, якщо вони забруднилися�
• Перезаряджувані батареї необхідно заряджа
ти перед використанням� Завжди використовуйте
належний зарядний пристрій і зверніться до по
сібника з експлуатації для отримання необхідних
інструкцій щодо заряджання�

Ввімкнення

• Не залишайте акумулятор на тривале заряд
жання, коли він не використовується�

Свердління

Вимкнення

• Після тривалого зберігання може знадобитися
кілька разів зарядити і розрядити батарею, щоб
забезпечити максимальну продуктивність�

Викрутка

Ударна функція

• Перезаряджувані батареї забезпечують найкра
щу продуктивність, коли вони експлуатуються при
нормальній кімнатній температурі (20 °C ± 5 °C)�

Заблокувати

• Збережіть оригінальний посібник для викори
стання при подальшій експлуатації пристрою�

Розблокувати

СИМВОЛИ
Символи, що наведені нижче, є важливими для
прочитання та розуміння робочих інструкцій� Будь
ласка, ознайомтеся із символами і їхніми значення
ми� Правильна інтерпретація символів допоможе
правильно і безпечно використовувати пристрій�
Символ

Не торкайтеся компонентів, що оберта
ються

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
• Акумуляторний ударний гайковерт�

Значення
Прочитайте всі правила техніки безпеки та
інструкції
Завжди надівайте засоби захисту органів
слуху

•

Інструкція з експлуатації�

•

Акумулятор, спеціальні інструменти та інші ак
сесуари, показані або описувані в цьому доку
менті, не входять у стандартний комплект по
ставки�

•

Повний перелік аксесуарів можна знайти в на
шому каталозі аксесуарів�

Напрямок переміщення

ПЕРЕДБАЧУВАНЕ ВИКОРИСТАННЯ
Ударний гайковерт призначений для свердління
отворів у різних матеріалах, якот метал, пласт
маса, дерево, газо та піноблок тощо� Також цей
інструмент застосовується для закручування і ви
кручування гвинтів, гайок та інших кріпильних еле
ментів з відповідним розміром�

Напрямок відповідної реакції

Обертання праворуч/ліворуч

Підсвічування цього інструмента призначене для
безпосереднього освітлення робочої зони під час
експлуатації і не придатне для освітлення побуто
вих приміщень�

Низька швидкість
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ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Продукт

Ударний гайковерт

Модель

3801507

Номінальна напруга

24 В

Двигун

Безщітковий

Змінна швидкість

0 - 3200 об/хв

Інтенсивність ударного
навантаження

4000 уд/хв

Крутний момент

327 Н∙м

Вага (без АКБ)

1,3 кг

Акумулятор

2902707; 2902807/2926807

Зарядний пристрій

2903607/2913907

Визначте додаткові заходи безпеки для захисту
оператора від впливу вібрації, як-от тримати ін
струмент і аксесуари в належному стані, тримати
руки в теплі, організовувати робочі схеми.
ТЕХОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ОЧИЩЕННЯ
Для забезпечення безпечної та належної експлуа
тації завжди утримуйте вентиляційні отвори в чи
стоті.
Щоразу після використання очищайте спеціалі
зований інструмент, тримач, вентиляційні отвори
електроінструмента і вентиляційні отвори акуму
лятора.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ
ТРАНСПОРТУВАННЯ
Літій-іонні акумулятори, що додаються, підпада
ють під дію вимог законодавства про небезпечні
вантажі. Користувач може перевозити акумуля
тори по дорозі без додаткових вимог. При пере
везенні третіми особами (наприклад, авіатранс
портним або експедиторським агентством) мають
дотримуватися особливі вимоги щодо пакування
і маркування. Для підготовки товару, що відправ
ляється, потрібно отримати консультацію фахівця
з небезпечних матеріалів. Відправляйте акумуля
тори, якщо корпус не пошкоджений. Заклейте або
замаскуйте відкриті контакти та упакуйте акумуля
тор таким чином, щоб він не міг переміщатися в
упаковці. Також дотримуйтеся необхідних націо
нальних правил.

Ударний гайковерт 24 В
Мал. 1: Зняття акумулятора
Мал. 2: Встановлення акумулятора
Мал. 3: Перевірка рівня заряду батареї
Мал. 4: Встановлення/зняття біт
Мал. 5: Зворотний напрямок обертання
Мал. 6: Ввімкнення і вимкнення

ІНФОРМАЦІЯ ПРО РІВЕНЬ ШУМУ І ВІБРАЦІЇ
Значення рівня шуму і вібрації (векторна сума
трьох напрямків) визначаються відповідно до нор
мативу EN 60745.
Рівень вібрації, зазначений у цьому інформацій
ному листі, був виміряний відповідно до стандар
тизованого випробування, наведеного в нормативі
EN 60745, і може використовуватися для порівнян
ня одного інструменту з іншим. Це випробування
може використовуватися для попередньої оцінки
впливу.

УТИЛІЗАЦІЯ
Цей значок вказує, що виріб не може
утилізуватися разом з іншими побу
товими відходами на всій території
ЄС. Щоб запобігти можливій шкоді
навколишньому середовищу або здо
ров’ю людей від неконтрольованої
утилізації відходів, утилізуйте його належним чи
ном для раціонального повторного використання
матеріальних ресурсів. Для повернення викори
станого пристрою слід користуватися система
ми збору і повернення або звернутися за місцем
придбання цього виробу. Роздрібні продавці мо
жуть приймати цей виріб для екологічно безпечної
переробки.

Заявлений рівень вібрації відображає основні
галузі застосування інструменту. Однак, якщо ін
струмент використовується для різних застосу
вань, з різними аксесуарами або в поганому стані,
рівень вібрації може відрізнятися. Це може значно
збільшити рівень впливу протягом усього робочо
го періоду. Оцінка рівня впливу вібрації має також
враховувати час, коли інструмент вимкнений або
коли він працює, але фактично не виконує необ
хідну роботу. Це може значно збільшити рівень
впливу протягом усього робочого періоду.
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ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН
Термін гарантійного обслуговування на інструмен
ти ТМ GREENWORKS становить:
-	 Термін гарантійного обслуговування на інструмен
ти Greenworks Tools становить 3 роки (36 місяців)
для фізичних осіб, які використовують придбані
вироби для особистих (не комерційних) потреб.
-	 Термін гарантійного обслуговування на акуму
ляторні батареї Greenworks Tools становить
2 роки (24 місяці) для фізичних осіб, які вико
ристовують придбані вироби для особистих (не
комерційних) потреб.
-	 Для організацій і фізичних осіб, які здійснюють під
приємницьку діяльність з використанням інстру
ментів та акумуляторних батарей Greenworks,
гарантійний термін становить 1 рік (12 місяців).
Гарантійний термін вираховується з дати продажу
товару через роздрібну торговельну мережу. Ця
дата зазначена в касовому чеку або іншому до
кументі, що підтверджує факт придбання інстру
менту або АКБ. У разі усунення недоліків протягом
гарантійного терміну він подовжується на період,
протягом якого пристрій не використовувався спо
живачем. Гарантійні зобов’язання не підлягають
передачі третім особам.

(ротор і статор, електродвигун та інші вузли або
деталі). До безумовних ознак перевантаження
виробу належать, окрім інших, поява кольорів
мінливості, деформації або оплавлення дета
лей і вузлів виробу, потемніння або обвуглюван
ня ізоляції, ушкодження проводів електродвигу
на під впливом високої температури;
6.	Пошкодження, що виникли через недотримання
термінів технічного обслуговування, зазначених
в Інструкції з експлуатації;
7.	Пошкодження, що виникли через невідповід
ність параметрів електромережі вимогам до
електромережі, зазначеним на інструменті;
8.	Пошкодження, викликані очищенням інструмен
тів з використанням хімічно агресивних рідин;
9.	Інструменти, що пройшли обслуговування або
ремонт поза авторизованим сервісним центром
(АСЦ) GREENWORKS;
10.	Пошкодження, що з’явилися внаслідок само
стійної модифікації або розкриття інструмента
поза АСЦ;
11.	Ремонт, здійснений з використанням зап
частин, змінних деталей або додаткових ком
понентів, які не поставляються офіційним ди
стриб’ютором чи не схвалені до використання
цією компанією, а також на пошкодження, що
з’явилися внаслідок використання неоригіналь
них запчастин.

ОБМЕЖЕННЯ
Гарантійне обслуговування покриває дефекти,
пов’язані з якістю матеріалів і заводського зби
рання інструментів TM GREENWORKS. Гарантій
не обслуговування поширюється на інструменти,
продані на території України, починаючи з 2019
року, які мають гарантійний талон або товарний
чек, що дозволяє здійснити ідентифікацію виробу
за моделлю, серійним номером, кодом або датою
виробництва та продажу. Гарантія виробника не
поширюється на такі випадки:
1. Несправності інструмента, що виникли внаслі
док природного зносу виробу, його вузлів, ме
ханізмів, а також приладь, таких як: електричні
кабелі, ножі та різальні полотна, приводні ре
мені, фільтри, вугільні щітки, затискні пристрої
і тримачі;
2. Механічні пошкодження, викликані порушенням
правил експлуатації або зберігання, обумовле
них в Інструкції з експлуатації;
3. Пошкодження, що виникли внаслідок неналеж
ного використання інструмента (використання
не за призначенням);
4.Пошкодження, що з’явилися внаслідок перегрі
вання, перевантаження, механічних впливів,
проникнення в корпус інструмента атмосфер
них опадів, рідин, комах або речовин, які не є
відходами, супроводжуючими його застосуван
ня за призначенням (стружка, тирса);
5. Пошкодження, які виникли внаслідок переван
таження інструмента, що призвело до одно
часного виходу з ладу 2-х і більше компонентів

ГАРАНТІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
Для усунення несправності, що виникла про
тягом гарантійного терміну, Ви можете зверну
тися в авторизований сервісний центр (АСЦ)
GREENWORKS або до офіційного дистриб’ютора
компанії, зазначеного в Інструкції, а також на сайті
https://gwt.in.ua.
Підставою для надання послуги з гарантійного
обслуговування в межах цих зобов’язань є пра
вильно оформлений гарантійний талон, що мі
стить інформацію про артикул, серійний номер,
дату продажу інструмента, засвідчений підписом
та печаткою Продавця. Якщо буде встановлено,
що поломка інструмента пов’язана з порушенням
гарантійних умов виробника, то Вам буде запро
поновано платне обслуговування в одному з АСЦ
GREENWORKS. Ці гарантійні зобов’язання підля
гають періодичним оновленням, щоб відповідати
новій продукції компанії. Копія останньої редакції
гарантійних зобов’язань буде доступна на сайті
https://greenworkstools.eu і на україномовній версії
сайту https://gwt.in.ua.
Офіційний сервісний партнер ТМ GREENWORKS
в Україні — ТОВ «ЄВРОАРТ КОМПАНІ». Адреса:
Україна, м. Харків, БЦ «Южний», пров. Сімферо
польський, 6. Телефон: 0800-337-567.
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Засоби малої механізації садово-городнього та лісогосподарського застосування механізовані
торговельних марок Greenworks Tools, Greenworks відповідають вимогам стандартів і техніч
них регламентів України.

Виробник: Чанчжоу Глоуб Ко., Лтд.
Адреса: 213000, Китайська Народна Республіка, провінція Цзянсу, округ Чанчжоу, район Чжунлоу, шо
ссе Тсінганг, 65.
Країна виробництва: Китай.
Офіційне представництво та імпортер в Україні: товариство з обмеженою відповідальністю «ЄВРОАРТ
КОМПАНІ».
Адреса: 61052, Україна, м. Харків, пров. Сімферопольський, 6. Телефон: 0800-337-567.
ДАНІ ПРО МЕРЕЖІ АСЦ GREENWORKS
№ з/п

Організація

Місто

Адреса

Телефон

1

ТОВ «ЄВРОАРТ КОМПАНІ»

Харків

БЦ «Южний»,
пров. Сімферопольський, 6

0800-337-567

Забороняється викидати електроінструмент разом із побутовими відходами!
Електроінструмент, що відслужив свій термін і не підлягає відновленню, має утилізуватися відповідно
до норм, діючих у країні експлуатації.
В інших обставинах:
-	 не викидайте електроінструмент разом із побутовим сміттям;
-	 рекомендується звертатися до спеціалізованих пунктів вторинної переробки сировини.
Дату виробництва вказано на етикетці пристрою в форматі: Місяць/Число/Рік.
Утилізація
Електроприлади, акумуляторні батареї, приладдя та упаковку треба здавати на екологічно чисту пов
торну переробку.
Не викидайте електроприлади й акумуляторні батареї/батарейки в побутове сміття!
Лише для країн ЄС
Відповідно до європейських директив 2012/19/EU і 2006/66/EC відпрацьовані електроінструменти,
пошкоджені або відпрацьовані акумуляторні батареї/батарейки мають здаватися окремо й утилізува
тися екологічно чистим способом.

УВАГА!
У разі припинення електропостачання або при відключенні інструмента від електромережі зніміть фіксацію
(блокування) вимикача і переведіть його в положення «Вимкнено» для виключення подальшого мимовільного
ввімкнення інструмента.
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