
Акумулаторен безжичен винтоверт

МОДЕЛ DF011D

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА
ВНИМАНИЕ:
С оглед на личната ви безопасност. ПРОЧЕТЕТЕ и ОПОЗНАЙТЕ преди употреба.
ЗАПАЗЕТЕ ТОВА РЪКОВОДСТВО ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ.
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ВНИМАНИЕ: Моля, прочетете всички инструкции за безопасност и експлоатация 
внимателно, преди да използвате акумулаторния винтоверт. Моля обърнете специално 
внимание на всички раздели от упътването за употреба, които имат предупредителна 
маркировка и забележки.
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Спецификациите, описани тук, могат да бъдат променяни без предварително уведомяване. 

Символи
Настоящият списък представя символите, използвани за оборудването на уреда. Обърнете 
внимание дали разбирате тяхното значение преди експлоатация.

Прочетете упътването за употреба

ДВОЙНА ИЗОЛАЦИЯ

За употреба само на закрито

Готово за зареждане

В процес на зареждане

Зареждането е приключило

Отложете зареждането (прекалено гореща батерия)

Батерията е повредена
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Не унищожавайте батерията чрез изгаряне.

Не излагайте батерията на вода или дъжд.

Не предизвиквайте късо съединение в батериите.

Винаги рециклирайте батериите

* Само за държавите от Европейския съюз:
Не изхвърляйте електрическо оборудване заедно с домашни битови 
отпадъци!
В съответствие с Европейската директива 2002/96/ЕС за отпадъчното 
електрическо и електронно оборудване и приложението й при 
съблюдаване на националното законодателство, електрическото 
оборудване, което е достигнало крайния срок на експлоатация, трябва да 
бъде събирано отделно и да се върне в предприятие за рециклиране, 
което спазва изискванията за опазването на околната среда. 

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Номер на модела DF011D

Производителност (Завинтване в дърво) Ø3,5 мм х 32 мм

Скорост на празен ход (min-1) 250

Обща дължина (Изправено положение) 296 мм

(Положение тип „пистолет“) 242 мм

Нетно тегло 0,41 кг

Напрежение на винтоверта 7,2 волта

Време за зареждане 30 мин

Вид на батерията Литиево-йонна батерия

Брой клетки в акумулаторния блок 2

Капацитет 1.0 Ah

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сгъваема захватъчна дръжка Движение в позиция напред / обратна позиция

Автоматично блокиране на шпиндела Носещ ремък

Светодиодна сигнална лампа Комплект с принадлежности

СЪДЪРЖАНИЕ НА КОМПЛЕКТА

DF011D акумулаторен винтоверт

Зарядно устройство за батериите

Куфар за пренос/съхранение

Свредел 1 брой
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Общи правила за безопасност
GEA002-3

ВНИМАНИЕ! Прочетете всички упътвания. При неспазване на всички упътвания, посочени по-долу можете 
да предизвикате токов удар, пожар и/или сериозна травма. Понятието „електроуред“ във всички 
предупредителни съобщения, изброени по-долу, се отнася за вашия (кабелен) електроуред, захранван от 
електрическата мрежа, или (безжичен) акумулаторен електроуред.

ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ.

Безопасност на работното място
1. Поддържайте работното си място чисто и добре осветено. Претрупаните и тъмните пространства 
водят до риск от инциденти.
2. Не работете с електроуреди във взривоопасна среда, например при наличието на запалими 
течности, газове или прах. Електроуредите произвеждат искри, които могат да възпламенят праха 
или изпаренията.
3. Пазете децата или околните хора, докато работите с електроуред. Разсейването може да доведе 
до загуба на управление на електроуреда.

Безопасност при работа с електричество
4. Щепселите на електроуредите трябва да съответстват на розетките за контакт с 
електрическата мрежа. Никога не правете промени по щепсела. Не използвайте адаптерни 
щепсели със заземени електроуреди. Оригиналните щепсели и съответстващи накрайници ще 
намалят риска от токов удар.
5. Избягвайте телесен контакт със заземени повърхности като тръби, радиатори, котлони и 
хладилници. Има висок риск от токов удар, ако тялото ви е заземено.
6. Не използвайте електроуредите при дъжд или в мокри условия. Навлизането на вода в 
електроуреда ще увеличи риска от токов удар.
7. Отнасяйте се с внимание към кабела. Никога не използвайте кабела за носене, дърпане или 
изключване от електрическата мрежа на електроуреда. Дръжте кабела далеч от топлина, 
мазнина, остри ръбове или движещи се детайли. Повредените или заплетени кабели увеличават 
риска от токов удар.
8. Когато работите с електроуред на открито, използвайте удължаващ кабел за външна 
експлоатация. Употребата на подходящ кабел за външна експлоатация намалява риска от токов удар.

Лична безопасност
9. Бъдете предпазливи, внимавайте, докато работите и бъдете разумни, докато работите с 
електроуред. Не използвайте електроуреди, когато сте уморени или сте под влияние на 
наркотици, алкохол или лекарства. Един момент на невнимание по време на експлоатация на 
електроуред може да доведе до сериозни травми.
10. Използвайте защитно оборудване. Винаги носете предпазни очила. Защитното оборудване 
като: маски против прах, предпазни обувки с грайфери, предпазна каска или средства за защита на 
слуха, използвано в подходящите условия ще намали риска от травми.
11. Избягвайте случайното включване на електроуреди по непредпазливост. Обърнете внимание 
дали включващия бутон е на позиция „Изключено“, преди да включите уреда в електрическата 
мрежа. Носенето на електроуреди с пръст върху включващия бутон или свързването в мрежата на 
електроуреди, които са включени, може да доведе до инциденти.
12. Премахнете всички регулиращи ключове или инструменти, преди да включите 
електроуреда. Регулиращи инструменти, оставени по непредпазливост на въртяща част от 
електроуреда, могат да предизвикат сериозна травма.
13. Не се напрягайте. Поддържайте стабилна стойка и равновесие през цялото време. Това ще ви 
позволи да държите под контрол управлението на електроуреда в извънредни ситуации.
14. Работете с подходящо облекло. Не носете широки дрехи или бижута. Пазете косата, дрехите 
и ръкавиците си далеч от всички движещи се части. Широките дрехи, бижутата или дългата коса 
могат да се прихванат от движещите се части.
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15. Ако уредите имат връзка с прахосъбиращи устройства или устройства за събиране на 
отпадъци, обърнете внимание дали те са правилно свързани и дали са изправни. Употребата на 
такива устройства може да намалят вредните фактори, свързани с отделянето на прах.

Експлоатация и грижа за електроуреда
16. Не употребявайте сила върху електроуреда. Използвайте съответстващ електроуред за целта 
на работата ви. Експлоатацията на правилния електроуред ще ви помогне да свършите работата си 
по-добре и по-безопасно при условията, за които е произведен.
17. Не използвайте електроуред, чийто бутон за включване не може да се премести. Уред, който 
не може да бъде контролиран от бутона за включване, е опасен и трябва да се поправи.
18. Изключвайте кабела от електрическата мрежа и/или акумулаторния блок от електроуреда, 
преди да правите каквито и да било настройки, да сменяте принадлежности или да съхранявате 
електроуреди. Подобни мерки за безопасност намаляват риска от случайно включване на 
електроуреда по непредпазливост.
19. Съхранявайте електроуредите, докато не ги употребявате, далеч от деца и не позволявайте 
на хора, които не познават електроуреда или тези упътвания за безопасност, да го експлоатират. 
Електроуредите са опасни в ръцете на необучените потребители.
20. Поддържайте електроуредите. Проверявайте за разминаване или застъпване на движещите 
се части, за счупени част и други условия, които могат да повлияят върху работата на 
електроуреда. Ако уредът е повреден, отдайте го на ремонт, преди да работите отново с него. 
Много злополуки се причиняват от лошо поддържани електроуреди.
21. Поддържайте режещите част остри и чисти. Правилно поддържаните режещи част с остри 
режещи ръбове намаляват опасността от изплъзване и са по-лесни за контрол.
22. Използвайте електроуреда, принадлежностите и частите в съответствие с това упътване и с 
конкретните инструкции за употреба на отделните уреди, като вземате под внимание работните 
условия и характера на работата, която трябва да се свърши. Употребата на електроуреди за 
дейности, различни от предвидените от производителя, могат да доведат до опасни ситуации.

Експлоатация и грижа за акумулаторното устройство
23. Обърнете внимание дали включващият бутон е на позиция „Изключено“, преди да 
поставите акумулаторния блок. Поставянето на акумулаторния блок в електроуред, който е 
включен, предизвиква злополуки.
24. Презареждайте батериите само с упоменатото от производителя зарядно устройство. Зарядно 
устройство, което съответства на един вид акумулаторен блок, може да се възпламени, ако се използва 
с друг вид акумулаторен блок.
25. Използвайте електроуреди само със специално изработените акумулаторни блокове.
Употребата на други видове батерии може да предизвика травма или пожар.
26. Ако акумулаторният блок не се използва, дръжте го далеч от други метални предмети като 
кламери, монети, ключове, пирони, винтове или други дребни метални предмети, които могат 
да направят контакт между крайните пластини на батериите. Свързването им може да доведе до 
изгаряния или пожар. 
27. При неправилно съхранение от батерията може да излезе течност – избягвайте контакт. Ако 
осъществите контакт по непредпазливост, измийте с вода. Ако течността влезе в очите ви, 
потърсете допълнителна медицинска помощ. Течността от батерията може да причини дразнене
или изгаряния.

Сервиз
28. Отдавайте своя електроуред за ремонт само на квалифициран сервизен техник при употреба 
на идентични резервни части. Така ще бъдете сигурни, че безопасността на уреда ви е поддържана.
29. Следвайте инструкциите за смазване и за смяна на принадлежностите.
30. Пазете захватъчните дръжки сухи, чисти и далеч от мазни течности и масло. 
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ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ЗА АКУМУЛАТОРНИЯ БЛОК
ENC007-2

1. Преди да използвате акумулаторния блок, прочетете всички инструкции и предупредителни 
бележки на (1) зарядното устройство за батерии, (2) батерията, и (3) продуктът, за който е 
предназначена батерията.
2. Не разглобявайте акумулаторния блок.
3. Ако работният период на батериите се е съкратил значително, незабавно прекратете работа. В 
противен случай, съществува риск от прегряване, евентуални изгаряния и дори експлозия. 
4. Ако в очите ви попадне електролит, промийте ги незабавно с чиста вода и потърсете лекарска 
помощ. В противен случай можете да загубите зрението си.
5. Не предизвиквайте късо съединение в акумулаторния блок:
(1) Не докосвайте краищата на батериите с проводници на ток.
(2) Избягвайте съхраняването на акумулаторния блок в съд заедно с други метални предмети 
като пирони, монети и др.
(3) Не допускайте в акумулаторния блок да попадне вода или дъжд.
Късото съединение на батерията може да предизвика протичане на силен ток, евентуални 
изгаряния и дори повреда на блока.
6. Не съхранявайте инструмента и акумулаторния блок  на места, при които температурата 
може да достигне или надвиши 50ºC (122ºF).
7. Не излагайте акумулаторният блок на огън, дори ако е тежко повреден или напълно изхабен. 
Акумулаторният блок може да се взриви при пожар.
8. Бъдете внимателни и не изпускайте или не удряйте акумулаторния блок.

GEB002-2

СПЕЦИФИЧНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ

НЕ ДОПУСКАЙТЕ удобството или опита при употреба на продукта (придобит от 
многократното му използване) да заменят строгото спазване на правилата за безопасност. Ако 
използвате този електрически инструмент в разрез с правилата за безопасност или с 
инструкциите за употреба, можете да си нанесете сериозни травми.

1.  Дръжте електрическите инструменти за изолираните захватни повърхности, ако извършвате 
действие, при което има риск режещият елемент да извърши контакт със скрити проводници 
на ток или със собствения си захранващ кабел. Контактът с проводник под напрежение ще проведе 
ток по откритите метални детайли на инструмента и ще нанесе токов удар на работника.
2.  Винаги заемайте стабилно положение, докато работите с инструмента. 
Бъдете сигурни, че няма човек под вас, докато използвате инструмента на по-високи места.
3.  Дръжте здраво инструмента.
4.  Пазете ръцете си далеч от въртящите се части.
5.  Не оставяйте инструмента без надзор, докато работи. Включвайте инструмента само когато 
го държите в ръце.
6. Не докосвайте свредела или обработвания материал непосредствено след работа; те могат да 
бъдат изключително горещи и да изгорят кожата ви.
7. Някои материали съдържат химикали, които могат да бъдат отровни. Бъдете внимателни, за 
да избягвате вдишване на прах или допир до кожата до подобни вещества. Спазвайте 
упътването за безопасна употреба от производителя на материала.

ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ
ВНИМАНИЕ:
НЕПРАВИЛНАТА УПОТРЕБА или неспазването на инструкциите за безопасност, упоменати в 
това упътване, могат да нанесат сериозна травма.
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ЧАСТИТЕ

1. Светодиодна сигнална лампа

2. Превключвател на посоката на въртене 
и бутон за включване/изключване

3. Патронник на свредела

4. Акумулаторен блок

* Куфар за пренасяне/съхранение

ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

ВНИМАНИЕ!
Не презареждайте батерията. Зареждайте батерията, само когато уредът започне да работи 
по-бавно.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
* Винаги обръщайте внимание дали уредът е изключен и акумулаторният блок е отстранен, преди да 
правите регулации или да проверявате функционалността на уреда.

1. Поставяне или отстраняване на акумулаторния блок

* Винаги изключвайте уреда преди поставяне или изваждане на акумулаторния блок.
* За да извадите акумулаторния блок, го изтеглете от уреда, като междувременно натискате бутоните 
от двете страни на блока.
* За да поставите акумулаторния блок, поставете езика на блока във вдлъбнатината на корпуса и го 
плъзнете на мястото. Винаги го вкарвайте докрай, докато не се заключи на мястото си с леко
щракване. В противен случай, съществува риск да изпадне от уреда, причинявайки травми на вас или 
на хората около вас.
* Не употребявайте сила при поставянето на акумулаторния блок. Ако блокът не се приплъзва леко на 
мястото си, не е поставен правилно.

Зареждане на батериите

1. Включете зарядното устройство на батериите в съответстващ източник на променлив ток.
2. Поставете акумулаторния блок така, че краищата му „плюс“ и „минус“ да съвпадат със 

съответните маркировки на зарядното устройство.
3. Ако акумулаторният блок е поставен правилно, светлината в сигналната лампа на зарядното 

устройство ще се смени от зелена на червена и зареждането ще започне. Сигналната лампа ще 
свети непрекъснато по време на зареждането.

4. Когато светлината на сигналната лампа се промени от червена на зелена, процесът на 
зареждане е приключил.

5. След зареждане извадете зарядното устройство от електрическата мрежа.
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Обърнете внимание на тази таблица за времето за зареждане.

Вид на батерията
Напрежение 7,2 V Производителност 

(Ah)

Време за 
зареждане 
(в минути)Брой на клетките 2

Литиево-йонен акумулаторен блок BL7010 1,0 30

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

1. ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ – Това упътване съдържа важни инструкции за 
безопасност и експлоатация на зарядното устройство за батериите.

2. Преди да използвате акумулаторния блок, прочетете всички упътвания и предупредителни 
надписи на (1) зарядното устройство, (2) батериите и (3) инструмента, работещ с батериите.

3. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – За да намалите риска от травми, зареждайте само акумулаторни 
батерии на MAKITA. Други видове батерии могат да избухнат, причинявайки сериозни травми 
или щети.

4. Неакумулаторни батерии не могат да се зареждат с това зарядно устройство.
5. Използвайте източник на електричество с описаната върху зарядното устройство стойност на 

напрежение.
6. Не зареждайте акумулаторния блок при наличието на запалими течности или газове.
7. Не излагайте зарядното устройство на дъжд или сняг.
8. Никога не използвайте кабела на зарядното устройство за носене и не го дърпайте, за да 

изключите устройството от електрическата мрежа.
9. След зареждане или преди всякаква поправка или почистване, изключете зарядното 

устройство от електрическата мрежа. Изключете го чрез изваждане на щепсела, а не чрез 
дърпане на кабела.

10. Обърнете внимание къде се намира кабела, за да не бъде настъпван, да не се спъвате в него по 
непредпазливост или да бъде изложен на други видове повреда или натиск.

11. Не използвайте зарядното устройство, ако кабелът или щепселът му са повредени – заменете 
го незабавно.

12. Не работете или разглобявайте зарядното устройство, ако е получил рязък удар, ако е изпускан 
или е повреден по друг начин; предайте го на квалифициран сервизен техник. Неправилната 
употреба или повторното му сглобяване носи риск от токов удар или пожар.

13. Зарядното устройство на батериите не бива да се използва от малки деца или необучени хора 
без надзор.

14. Не позволявайте на малки деца да си играят със зарядното устройство.
15. Не зареждайте акумулаторния блок, ако стайната температура е ПОД 10ºC (50ºF) или НАД 

40ºC (104ºF).
16. Не използвайте трансформатори с по-високо изходно напрежение, генератори или източници 

на постоянен ток.
ЗАБЕЛЕЖКА:

 Зарядното устройство е предназначено само за зареждане на акумулаторни блокове на 
Макита. Никога не го използвайте за други цели или за експлоатация на батерии от други 
производители.

 Ако зареждате акумулаторен блок, изваден непосредствено след работа с уреда, или 
акумулаторен блок, който е дълго време е бил изложен на директна слънчева светлина или 
горещина, сигналната лампа на зарядното устройство може да светне в червено. Ако това се 
случи, изчакайте. Зареждането ще започне, след като акумулаторният блок се охлади.

 Ако сигналната лампа премигва постоянно от зелено в червено, зареждането не може да се 
осъществи. Причината може да бъде в това, че краищата на зарядното устройство или на 
акумулаторния блок са замърсени с прах, или акумулаторният блок е изхабен, или повреден.
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ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ
ВНИМАНИЕ! 
Не натискайте бутона за включване/изключване, когато сваляте или поставяте свредела.

2. Поставяне на свредела
За да поставите свредела, натиснете го здраво в патронника. Вижте схеми 2 и 3.

За да свалите свредела, дръпнете го здраво от патронника.
Ако се наложи, магнитният държач заедно със свредела може да се постави в патронника, а свределът
да се постави в магнитния държач.
Този акумулаторен винтоверт е снабден с комплект от 80 принадлежности. Вижте страница 3 за 
подробности.
ЗАБЕЛЕЖКА:
Резервни свредели могат да се закупят от повечето технически магазини или магазини тип „направи 
си сам“.
ВНИМАНИЕ! 
Преди да натиснете бутона за включване/изключване, прочетете всички инструкции за 
безопасност на страници 4, 5, и 6.

3. Работа с бутона за включване/изключване
Бутонът за включване/изключване се използва, за да включи винтоверта. Той също контролира 
посоката на въртене на патронника на свредела.

1. За да завъртите патронника в посока напред (завинтване), натиснете надясно бутона за 
включване/изключване по маркировката ▲. Вижте схема 4.
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2. За да завъртите патронника в посока назад (изваждане на винтове), натиснете наляво бутона за 
включване/изключване по маркировката ▼. Вижте схема 5.

3. Натиснете бутона за включване/изключване, за да изключите винтоверта.
ЗАБЕЛЕЖКА:
Винаги използвайте точни, качествени свредели. Производителността и безопасността на винтоверта 
зависи от качеството на свределите.

4. Включване на сигналната лампа

* Не поглеждайте директно в лампата или източника на светлината.
Натиснете бутона за включване на лампата. Лампата ще продължи да свети, докато бутонът е 
натиснат.

5. Експлоатация на сгъваемата дръжка

Винтовертът има сгъваема дръжка за захващане в изправено положение или в положение тип 
„пистолет“. Когато дръжката се сгъне в пистолетна позиция, създава удобство за работа в 
пространства със затруднен достъп. Вижте схема 7.
За да използвате сгъваемата дръжка, хванете долната й част с една ръка и преместете горната й част 
до желаната позиция с другата си ръка.
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6. Експлоатация на винтоверта
Когато използвате винтоверта, трябва да спазвате следните стъпки.

1. Поставете върха на свредела в главата на винта и натиснете леко с винтоверта.
2. Обърнете внимание дали свределът е вкаран директно и в права посока в главата на винта, в 

противен случай винтът може да се повреди.
3. Включете винтоверта с бутона за включване/изключване.
4. Когато завивате винтове в дървен материал, направете предварителни пробни отвори в 

материала, за да улесните завинтването и да не допуснете разцепване на материала.
5. Пробният отвор има две цели. Той помага за насочването на винта и не позволява 

разрушаването или сцепването на дървото.
6. Пробните отвори трябва да се пробиват в дълбочина, еднаква или по-голяма от дължината на 

винта, който ще използвате.
7. Използвайте таблицата по-долу като указание за размера на пробния отвор.

Диаметър на пробния отвор

Размер на винта Меко дърво Твърдо дърво

No. 6 (3,5 мм) 2,0 мм 2,5 мм

No. 8 (4,0 мм) 3,2 мм 3,5 мм

No. 10 (5,0 мм) 3,5 мм 4,0 мм
8. Изберете посока напред, за да завиете винтове, или назад, за да ги извадите.
9. Бъдете внимателни да не пренавивате дребните месингови винтове. Главата на този вид 

винтове лесно се деформира и резбата може да се разруши. Препоръчително е ръчното 
завиване на тези винтове.

10. Използвайте кръстати винтове винаги когато е възможно. Те се завиват по-лесно, тъй като 
свределът захваща по-здраво главата на винта.

11. Когато поставяте винт в отвор, който вече е резбован, започнете да го завивате на ръка. 
Завивайте го, докато усетите, че резбите съвпаднат и след това използвайте винтоверта, за да 
затегнете винта.

12. Когато използвате гаечните ключове от комплекта на този винтоверт, внимавайте да не 
презатегнете гайките, тъй като рискувате да ги деформирате.

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА
ВНИМАНИЕ!
Не натискайте бутона за включване/изключване по време на процедури по почистване и поддръжка.

След експлоатация, отстранете свредела и потупайте по патронника, за да отстраните остатъци от 
прах, стружки и др.
Почистете тялото на винтоверта с мека кърпа. Поддържайте захватъчната дръжка чиста и далеч от 
мазнини или машинно масло.
Пазете зарядното устройство чисто и далеч от прах и машинно масло. Захабените или повредени 
части трябва да бъдат подменяни от квалифициран технически персонал. Във винтоверта няма части, 
които могат да се ремонтират от потребителите. Обръщайте се към квалифициран технически 
персонал, ако се наложи вътрешен ремонт. Винаги съхранявайте винтоверта и зарядното устройство в 
куфара.

Та
ше
в-Г
ал
ви
нг 
ОО
Д 

www.ta
sh

ev
-ga

lvi
ng

.co
m



ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Винаги рециклирайте батериите.

Рециклирайте ненужните материали, вместо да ги изхвърляте като отпадъци. Всички 
инструменти, принадлежности и опаковъчни материали трябва да бъдат разделяни, предавани 
в център за рециклиране и третирани по начин, който е съобразен с околната среда.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С ЕС
ENH102-7
Модел; DF011D
Декларираме на собствена отговорност, че този продукт съответства на следните стандарти от 
документите за стандартизация; EN60745, EN55014 в съответствие с Директивите на Съвета –
2004/108/EC, 98/37/EC.

CE2007

Томоясу Като
Директор

Отговорен производител:
Макита Корпорейшън
3-11-8, Сумиоши-чо, Анджо, Аичи, Япония
Упълномощен представител в Европа:
Макита Интернешънъл Европа ООД
Мичиган Драйв, Тонгуел, милтън Кейнс, Бъкс МК15
8JD, Англия

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С ЕС
Декларираме на собствена отговорност, че този продукт съответства на следните стандарти от 
документите за стандартизация; EN60335, EN50366, EN55014, EN61000 в съответствие с Директивите 
на Съвета – 2006/95/EC, 2004/108/EC.

Шум
Звуковите и вибрационните стойности са измерени в съответствие с EN60745
LPA (ниво на звуково налягане): 65.8 dB (A)
Несигурност K = 3 dB (A)
LWA (ниво на звуковата сила): 76.8 dB (A)
Несигурност K = 3 dB (A)

Вибрации
Общото ниво на вибрация (векторна сума на три посоки), определено по параметрите на EN60745:
Винтовертите са тествани на празен ход.
Стойност на вибрационна емисия аh,D ≤ 2,5 м/сек2

Несигурност К = 1,5 м/сек2

Макита Корпорейшън
Анджо, Аичи, Япония

884868-226
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CE – ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ 

ENH001-1  

С цялата си отговорност декларираме, че  

това изделие е серийно производство и   

съответства на изискванията на следните  

директиви: 

2006/42/EC  

както и на следните стандарти и  

нормативни документи:  EN60745  

  

 

 

 
  

 

Томоясу Като 

Директор 

Отговорен производител: 

Makita Corporation 

3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi, ЯПОНИЯ 

Техническата документация се съхранява от
нашия оторизиран представител за Европа: 
Makita International Europe Ltd.  

Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes,  
Bucks, MK15 8JD, АНГЛИЯ 

GEB033-1 
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