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2. ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Прочитайте всі вказівки та інструкції з техніки безпеки.
Їх недотримання може спричинити ураження електрострумом, пожежу та важкі травми.
Зберігайте ці інструкції та вказівки для подальшого використання.

2.1. БЕЗПЕКА НА РОБОЧОМУ МІСЦІ
• Утримуйте робоче місце чистим і добре освітленим. Безлад або погане освітлення робочого
місця можуть призвести до нещасних випадків.
• Не працюйте з цим пристроєм у вибухонебезпечному приміщенні, де є горючі рідини,
займисті гази або пил. Електроінструменти іскрять, що може призвести до займання пилу
або парів.
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• Під час роботи з цим виробом не допускайте
близько до Вашого робочого місця дітей і сторонніх осіб. Відволікшись, Ви можете втратити
контроль над пристроєм.
2.2. ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКА
• Штепсель зарядного пристрою має підходити до розетки. В жодному разі не змінюйте
штепсельну вилку. Не застосовуйте перехідні
штекери для пристроїв із захисним заземленням. Незмінені штепсельні вилки і відповідні
розетки зменшують ризик ураження електрострумом.
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2.4. ВИКОРИСТАННЯ І ДОГЛЯД
• Не перевантажуйте пристрій. Використовуйте
інструмент, призначений для цієї роботи. Працюйте в зазначеному діапазоні потужності.

• Захищайте електроінструмент від вологи, зокрема дощу. Проникнення води в цей пристрій
підвищує ризик ураження електрострумом.
• Не дозволяється використовувати кабель зарядного пристрою не за призначенням, наприклад для перенесення або підвішування виробу
чи для витягування вилки з розетки. Захищайте кабель електроживлення від впливу високих
температур, оливи, гострих крайок або рухомих
частин. Пошкоджений або сплутаний кабель
підвищує ризик ураження електрострумом.

• Не працюйте з електроінструментом, якщо його
вимикач несправний. Пристрій, який не можна
ввімкнути або вимкнути, небезпечний і має бути
відремонтований.
• До початку налаштування електроінструмента,
перед заміною оснащення і одразу після припинення роботи витягайте акумулятор. Цей запобіжний захід відвертає ненавмисне ввімкнення.

• Тримайте електроінструмент тільки за ізольовану поверхню рукоятки у разі виконання таких робіт, коли різальна насадка може увійти
в контакт з прихованою електропроводкою.
Торкання проводу під напругою свердлом може
спричинити протікання електроструму через
металеві частини інструмента і призвести до
ураження оператора.

• При встановленні робочого оснащення слідкуйте за тим, щоб хвостовик був надійно вставлений у патрон. Якщо оснащення не має міцного
зв’язку з патроном, то воно може розхитатися і
вийти з-під контролю.
• Зберігайте цей виріб у недоступному для дітей
місці. Не дозволяйте користуватися пристроєм
особам, які не ознайомлені з ним або не прочитали ці інструкції. Електроінструменти небезпечні в руках недосвідчених осіб.

2.3. ОСОБИСТА БЕЗПЕКА
• Будьте уважними, стежте за тим, що ви робите,
і продумано розпочинайте роботу з електроінструментом. Не користуйтеся ним у стомленому стані, під впливом ліків або в разі наркотичного чи алкогольного сп’яніння. Навіть момент
неуважності під час роботи з пристроєм може
спричинити серйозні травми.

• Ретельно доглядайте за інструментом. Перевіряйте функціональність і хід його рухомих
частин, відсутність поломок або пошкоджень,
що негативно впливають на роботу. Пошкоджені частини мають бути відремонтовані до використання пристрою. Погане обслуговування
є причиною багатьох нещасних випадків.

• Завжди застосовуйте засоби індивідуального
захисту. Використання захисної маски, взуття
на нековзкій підошві, захисного шолома чи засобів захисту органів зору та слуху, залежно від
виду роботи з інструментом, знижує ризик отримання травм.

• Застосовуйте електроінструмент, оснащення,
робочі інструменти тощо відповідно до цих інструкцій. Враховуйте при цьому робочі умови
і виконувану роботу. Використання пристрою
для непередбачених робіт може призвести до
небезпечних ситуацій.

• Запобігайте ненавмисному ввімкненню пристрою. Перед підключенням до акумулятора
впевніться, що інструмент вимкнений. Утримання пальця на вимикачі під час транспортування та підключення до джерела живлення
ввімкненого пристрою загрожує нещасними випадками.

2.5. ЗАСТОСУВАННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ
АКУМУЛЯТОРНОГО ІНСТРУМЕНТУ
• Заряджайте акумулятори тільки в зарядних
пристроях, рекомендованих виробником. Зарядний пристрій, передбачений для певного
виду акумуляторів, може призвести до пожежної небезпеки при використанні його з іншими
акумуляторами.

• Прибирайте установлювальний інструмент або
гайкові ключі до ввімкнення пристрою. Інструмент або ключ, що розміщується в обертовій
частині виробу, може призвести до травм.

• Застосовуйте в електроінструментах тільки
передбачені для цього акумулятори. Використання інших акумуляторів може призвести до
травм і пожежної небезпеки.

• Під час роботи завжди займайте стійке положення і зберігайте рівновагу. Завдяки цьому ви
можете краще контролювати інструмент в несподіваних ситуаціях.

• Не допускайте контакту невикористовуваних
акумуляторів із канцелярськими скріпками, монетами, ключами, цвяхами, гвинтами та іншими
металевими предметами, які можуть закоротити полюси. Коротке замикання полюсів АКБ
може призвести до опіків або пожежі.

• Вдягайте відповідний робочий одяг. Не носіть
просторе вбрання і прикраси. Тримайте волосся, одяг і рукавиці далі від рухомих частин,
інакше вони можуть бути затягнуті обертовими
частинами.
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2.6. СЕРВІСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
• Ремонт електроінструмента доручайте тільки
кваліфікованому персоналу і лише із застосуванням оригінальних запчастин. Цим забезпечується безпека пристрою.

3. СКЛАДАННЯ
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
Перед використанням упевніться в тому, що пристрій
правильно складено.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
• Забороняється використовувати пристрій, якщо він
має пошкодження.
• Забороняється експлуатувати пристрій, якщо відсутні
будь-які його компоненти.
• Якщо компоненти пошкоджені або відсутні, зверніться до сервісного центру.

2.7. ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
ДЛЯ БАТАРЕЇ
• Акумуляторна батарея поставляється частково
зарядженою. З метою реалізації повної ємності
акумулятора його необхідно повністю зарядити
в зарядному пристрої перед першою експлуатацією.

3.1. РОЗПАКУВАННЯ
1. Відкрийте упаковку.

• Прочитайте посібник з експлуатації зарядного
пристрою.

2. Ознайомтеся з інструкцією з експлуатації, що
входить до комплекту поставки.

• Не розбирайте, не відкривайте і не розкривайте
батарею.

3. Вийміть нескладені компоненти і сам пристрій з
коробки.

• Не піддавайте АКБ впливу високої температури і вогню. Не допускайте зберігання під прямим сонячним промінням.

4. Утилізуйте пакувальні матеріали відповідно
до місцевих нормативів після завершення гарантійного терміну.

• Не замикайте батарею накоротко. Не зберігайте АКБ недбало в коробці або ящику, де вони
можуть накоротко замкнутися одна з одною
або з іншими металевими предметами.

3.2. ВСТАНОВЛЕННЯ АКУМУЛЯТОРА Мал. 2
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

• Не піддавайте акумулятор механічним ударам.

• У разі пошкодження акумулятора чи зарядного пристрою замініть їх.
• Перш ніж встановити чи витягти акумулятор,
дочекайтеся повної зупинки електродвигуна.
• Вивчіть інструкції з експлуатації акумулятора і
зарядного пристрою.

• Не використовуйте батареї та зарядні пристрої,
не передбачені для застосування з цим виробом.
• Тримайте АКБ у недоступному для дітей місці.
• Негайно зверніться до лікаря в разі проковтування деталей батареї.

1. Поєднайте ребра на акумуляторі з канавками в
батарейному відсіку.

• Купуйте тільки такі акумулятори, які призначені
для використання з цим виробом.

2. Штовхайте акумулятор в батарейний відсік,
поки він не защепнеться на місці.

• Зберігайте батарею сухою та чистою.

3. При встановленні акумулятора на штатне місце
пролунає характерне одиночне клацання.

• Протріть клеми батареї чистою сухою тканиною, якщо вони забруднилися.

3.3. ВИЙМАННЯ АКУМУЛЯТОРА Мал. 3
1. Натисніть і утримуйте кнопку виймання на корпусі акумулятора.

• Заряджайте акумуляторну батарею перед використанням. Завжди застосовуйте належний
зарядний пристрій і зверніться до інструкцій з
експлуатації для здійснення правильного заряджання.

2. Зніміть акумуляторну батарею.

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

3.4. ВСТАНОВЛЕННЯ НАСАДКИ Мал. 4
1. Перемістіть кнопку реверса в центральне положення, щоб заблокувати курковий вимикач.

• Акумуляторні батареї забезпечують найкращу
продуктивність, коли вони експлуатуються при
нормальній кімнатній температурі (+20 °C ±5 °C).

2. Розведіть або зведіть затискні губки патрона до
утворення отвору потрібного діаметра.
3. Спрямуйте шуруповерт вгору, щоб насадка не
випала з патрона.

• Збережіть документацію, що поставляється разом
із виробом, для використання в майбутньому.
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4.3. ПІДБІР ПОТРІБНОЇ ШВИДКОСТІ Мал. 6
• Для підвищення швидкості сильніше натисніть
на курковий вимикач.

4. Встановіть насадку в патрон.
5. Затягніть патрон.
ПРИМІТКА

• Для зменшення швидкості відпустіть курковий
вимикач.

Для затягнення затискних губок поверніть корпус патрона. Не затискайте губки гайковим ключем.

УВАГА!

4.4. ВИБІР ШВИДКІСНОГО РЕЖИМУ Мал. 7
Швидкість роботи змінюється повзунковим перемикачем від низької LO (1) до високої HI (2).

Помістіть насадку в затискні губки патрона. Не встановлюйте насадку в затискні губки патрона під кутом.

• При ввімкненні LO (1) швидкість знижується,
при цьому потужність і крутний момент пристрою збільшуються.

3.5. ЗНЯТТЯ НАСАДКИ Мал. 5
1. Перемістіть кнопку реверса в центральне положення, щоб заблокувати курковий вимикач.

• При ввімкненні HI (2) швидкість збільшується,
при цьому потужність і крутний момент пристрою зменшуються.

2. Розведіть затискні губки, обертаючи патрон.
3. Зніміть насадку.

4.5. ВИБІР ПОТРІБНОГО РЕЖИМУ РОБОТИ Мал. 8
Для зміни режиму роботи використовуйте кільцевий селектор.

УВАГА!
Будьте готові до реверсивного удару з боку пристрою
у разі застрягання насадки. При виникненні такої
ситуації шуруповерт може здійснити неконтрольоване
переміщення в напрямку, протилежному обертанню,
що своєю чергою може призвести до втрати контролю
над пристроєм. Неготовність до такого розвитку подій
може призвести до серйозних травм.

Пристрій може працювати в трьох режимах: шуруповерт (а), дриль (b), ударний дриль (c).
Регулювання крутного моменту можливе тільки в
режимі шуруповерта (а).
А — напрямок для збільшення крутного моменту.

4. ЕКСПЛУАТАЦІЯ

В — положення для зменшення крутного моменту.

УВАГА!
При експлуатації пристрою використовуйте захисні
окуляри.

ПРИМІТКА
Низька LO (1) швидкість використовується у разі потреби створення високої потужності і крутного моменту, а висока HI (2) швидкість — високошвидкісного
свердління або загвинчування.

УВАГА!
Не використовуйте нештатне приладдя чи аксесуари,
не рекомендовані виробником цього продукту.

4.6. ВСТАНОВЛЕННЯ КНОПКИ РЕВЕРСА
Над курковим вимикачем є кнопка реверса насадки (блокування обертання вперед/назад).

4.1. ЗАПУСК Мал. 6
ПРИМІТКА
Пристрій не працюватиме доти, поки кнопка реверса
не буде повністю натиснута ліворуч або праворуч. Не
використовуйте пристрій на низьких швидкостях тривалий час.

Мал. 9—10
1. При розташуванні кнопки реверса ліворуч від
куркового вимикача насадка обертається вперед.

Натисніть курковий вимикач, щоб увімкнути пристрій.

2. При розташуванні кнопки реверса праворуч від
куркового вимикача насадка обертається назад.

4.2. ЗУПИНКА Мал. 6

3. Помістіть кнопку в положення «ВИМК.» (центральне), щоб зменшити ймовірність мимовільного запуску пристрою.

Відпустіть курковий вимикач, щоб вимкнути пристрій.
УВАГА!

ПРИМІТКА

Відпустивши курковий вимикач, дайте затискному
патрону повністю зупинитися.

Щоб вимкнути пристрій, відпустіть курковий вимикач і
дайте патрону повністю зупинитися.
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регрівалося. У разі сильного тиску на дриль
свердло перегрівається, зношується опорний
підшипник, можливе вигинання і підгоряння заготовки та порушення форми отворів.

ПРИМІТКА
Перш ніж змінити напрямок обертання, дайте патрону
повністю зупинитися.

ПРИМІТКА

3. При свердлінні широких отворів у металевих
виробах необхідно спочатку свердлити і них
невеликі отвори малим свердлом, а потім великим свердлом. Для підвищення ефективності та збереження свердла використовуйте
мастило.

Пристрій не ввімкнеться доти, поки кнопка напрямку
не буде повністю натиснута ліворуч або праворуч.

4.7. СВЕРДЛІННЯ МАТЕРІАЛУ
• У разі потреби свердління матеріалу з твердою або гладкою поверхнею слід попередньо
намітити отвір. Це перешкоджатиме вибігу
свердла з центру заготовки.

5. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
УВАГА!

• У разі свердління металевих заготовок змастіть
оливою насадку, це захистить її від перегріву і
підвищить працездатність.

Не допускайте, щоб гальмівна рідина, бензин, матеріали на основі нафти потрапляли на пластмасові деталі.
Хімічні речовини можуть призвести до пошкодження
пластмасових деталей і зробити пристрій непридатним для експлуатації.

• Якщо насадка застряє в заготівці і виникає «перекидання» дриля, негайно відпустіть курковий
вимикач. Видаліть насадку із заготовки і встановіть причину її застрягання.

УВАГА!
Не використовуйте сильні розчинники або мийні засоби
для очищення пластмасового корпусу чи компонентів.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

ПРИМІТКА

Перед початком технічного обслуговування вийміть
акумулятор.

Цей дриль оснащений електричним гальмом. При відпусканні куркового вимикача патрон зупиняється. При
нормальній роботі гальма через вентиляційні отвори
на корпусі видно іскри. Це свідчить про нормальну роботу гальма.

5.1. ЗНЯТТЯ ПАТРОНА
Зношений патрон можна зняти і замінити на новий.

СВЕРДЛІННЯ ДЕРЕВИНИ
Для забезпечення максимальної продуктивності
використовуйте сталеві високошвидкісні свердла
для роботи по дереву.

ПРИМІТКА
Перед зняттям патрона заблокуйте курковий вимикач,
помістивши селектор напрямку обертання в центральне положення, та витягніть акумулятор.

1. На самому початку необхідно виконувати
свердління на низькій швидкості, щоб свердло
не вийшло з початкової точки. У разі незначного застрягання свердла необхідно підвищити
швидкість роботи дриля.

1. Акуратно розведіть затискні губки патрона та,
помістивши хрестову викрутку в патрон шуруповерта, відкрутіть кріпильний гвинт за годинниковою стрілкою.

2. При наскрізному свердлінні за цільову заготовку потрібно закласти дерев’яний брусок,
щоб запобігти утворенню сколів та зазублин на
крайках отвору з іншого боку заготовки.

2. Тепер корпус патрона можна відкрутити вручну,
обертаючи його проти годинникової стрілки.
5.2. ЗАТЯГУВАННЯ ПАТРОНА
1. Поєднайте отвір в патроні зі шпинделем та затягніть патрон за годинниковою стрілкою до
характерного одиночного клацання. Затискні
губки будуть зведені.

СВЕРДЛІННЯ МЕТАЛЕВИХ ЗАГОТОВОК
Для забезпечення максимальної продуктивності
використовуйте сталеві високошвидкісні свердла
для роботи по дереву чи металу.

2. Повертаючи патрон проти годинникової стрілки
з помірним зусиллям, розведіть затискні губки.
Зіставте отвір в патроні зі шпинделем і, помістивши хрестову викрутку в патрон шуруповерта, закрутіть кріпильний гвинт проти годинникової стрілки.

1. На самому початку необхідно виконувати
свердління на низькій швидкості, щоб свердло
не вийшло з початкової точки.
2. Підтримуйте постійну швидкість і натиск на
дриль, щоб під час свердління свердло не пе-
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5.3. ОЧИЩЕННЯ
УВАГА!
Експлуатація пристрою в умовах підвищеної вологості може призвести до ураження оператора електрострумом.

• Для очищення вентиляційних отворів використовуйте пилосос.
• Забороняється розпилювати або наносити на повітрозабірні отвори розчинники.
• Очистіть корпус та пластмасові компоненти пристрою злегка вологою і м’якою тканиною.
6. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напруга, В

24

Швидкість холостого ходу, об/хв

0—450/0—1700

Тип патрона

безключовий

Діаметр патрона, мм

13

Регулювання крутного моменту

20 положень + свердління + молоток

Зусилля, Н∙м

60

Вага, кг

1,4

Моделі батарей

G24B2/G24B4

Модель зарядного пристрою

G24C/G24UC

Виміряний рівень звукового тиску, дБ (А)

73, К=3

Виміряний рівень звукової потужності, дБ (А)

84, К=3

Значення вібрації, м/с²

2,5, К=1,5
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ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН
Термін гарантійного обслуговування на інструменти ТМ GREENWORKS становить:
- Термін гарантійного обслуговування на інструменти Greenworks Tools становить 3 роки (36
місяців) для фізичних осіб, які використовують
придбані вироби для особистих (не комерційних)
потреб.
- Термін гарантійного обслуговування на акумуляторні батареї Greenworks Tools становить
2 роки (24 місяці) для фізичних осіб, які використовують придбані вироби для особистих (не
комерційних) потреб.
- Для організацій і фізичних осіб, які здійснюють підприємницьку діяльність з використанням інструментів 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
документі, що підтверджує факт придбання інструменту або АКБ. У разі усунення недоліків
протягом гарантійного терміну він подовжується
на період, протягом якого пристрій не використовувався споживачем. Гарантійні зобов’язання не
підлягають передачі третім особам.

таження інструмента, що призвело до одночасного виходу з ладу 2-х і більше компонентів
(ротор і статор, електродвигун та інші вузли
або деталі). До безумовних ознак перевантаження виробу належать, окрім інших, поява кольорів мінливості, деформації або оплавлення
деталей і вузлів виробу, потемніння або обвуглювання ізоляції, ушкодження проводів електродвигуна під впливом високої температури;
6. Пошкодження, що виникли через недотримання термінів технічного обслуговування, зазначених в Інструкції з експлуатації;
7. Пошкодження, що виникли через невідповідність параметрів електромережі вимогам до
електромережі, зазначеним на інструменті;
8. Пошкодження, викликані очищенням інструментів з використанням хімічно агресивних рідин;
9. Інструменти, що пройшли обслуговування або
ремонт поза авторизованим сервісним центром
(АСЦ) GREENWORKS;
10. Пошкодження, що з’явилися внаслідок самостійної модифікації або розкриття інструмента
поза АСЦ;
11. Ремонт, здійснений з використанням запчастин, змінних деталей або додаткових компонентів, які не поставляються офіційним дистриб’ютором чи не схвалені до використання
цією компанією, а також на пошкодження, що
з’явилися внаслідок використання неоригінальних запчастин.

ОБМЕЖЕННЯ
Гарантійне обслуговування покриває дефекти,
пов’язані з якістю матеріалів і заводського збирання інструментів TM GREENWORKS. Гарантійне 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 внаслідок природного зносу виробу, його вузлів, механізмів, а також приладь, таких як: електричні
кабелі, ножі та різальні полотна, приводні ремені, фільтри, вугільні щітки, затискні пристрої і
тримачі;
2. Механічні пошкодження, викликані порушенням правил експлуатації або зберігання, обумовлених в Інструкції з експлуатації;
3. Пошкодження, що виникли внаслідок неналежного використання інструмента (використання
не за призначенням);
4.Пошкодження, що з’явилися внаслідок перегрівання, перевантаження, механічних впливів,
проникнення в корпус інструмента атмосферних опадів, рідин, комах або речовин, які не є
відходами, супроводжуючими його застосування за призначенням (стружка, тирса);
5. Пошкодження, які виникли внаслідок переван-

ГАРАНТІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
Для усунення несправності, що виникла протягом гарантійного терміну, Ви можете звернутися 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 правильно оформлений гарантійний талон, що містить 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 запропоновано платне обслуговування в одному з АСЦ
GREENWORKS. Ці гарантійні зобов’язання підлягають 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. Сімферопольський, 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 технічних регламентів України.

Виробник: Чанчжоу Глоуб Ко., Лтд.
Адреса: 213000, Китайська Народна Республіка, провінція Цзянсу, округ Чанчжоу, район Чжунлоу, шоссе 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

0-800-337-567

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 повторну 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 утилізуватися 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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