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Використання за призначенням
Ваш відбійний молоток STANLEY був розроблений для 
професійного використання для відколів, довбання та 
розбивання в бетоні, цегляній і кам'яній кладці легкого 
або середнього ступеня тяжкості.

Загальні попередження з техніки безпеки 
електроінструментів

Увага! Ознайомтеся з усіма правилами 
безпеки та інструкціями. Недотримання 
попереджень та інструкцій, зазначених нижче, 

може призвести до ураження електричним струмом, 
пожежі та/або серйозної травми.

Збережіть всі попередження та інструкції для 
майбутнього використання.

Термін "електроінструмент" у всіх попередженнях, 
зазначених нижче, відноситься до мережевого (з 
кабелем) електроінструменту або акумуляторної батареї 
(без кабелю живлення).

1. Безпека робочого місця

а. Утримуєте робоче місце в чистоті і добре 
освітленим. Безлад на робочому місці або 
відсутність освітлення робочого місця може 
призвести до аварії.

b. Не працюйте з електроінструментом в місці 
зберігання вибухонебезпечних матеріалів, 
наприклад, у присутності легкозаймистих рідин, 
газів або пилу. Електричні інструменти створюють 
іскри, що можуть запалити пил або пари.

с. Діти і сторонні особи повинні знаходитися 
якнайдалі під час роботи з електроприладами. Ви 
можете відволіктися і втратити контроль.

2. Електробезпека
а. Вилка електроінструмента повинна відповідати 

розетці. Ніколи не змінюйте вилку будь-яким 
чином. Не використовуйте ніякі 
вилки-перехідники з заземленими (замкнутими на 
землю) електроінструментами. Вилки і розетки, які 
не піддавалися ніяким змінам знижують ризик 
ураження електричним струмом.

b. Уникайте контакту тіла з заземленими 
поверхнями, такими як труби, радіатори, плити та 
холодильники. Існує підвищений ризик ураження 
електричним струмом, якщо ваше тіло заземлене.

с. Уникайте будь-якого впливу дощу або вологи на 
електроінструменти. Вода, що потрапила в 
електроінструмент, збільшує ризик ураження 
електричним струмом.

d. Обережно поводьтеся зі шнуром живлення. 
Ніколи не використовуйте шнур живлення для 
перенесення, переміщення або вилучення вилки 

з розетки. Тримайте шнур подалі від джерел 
тепла, масла, гострих країв або рухомих частин. 
Пошкоджені або заплутані шнури збільшують ризик 
ураження електричним струмом.

е. При роботі з електроінструментом на вулиці, 
використовуйте подовжувач, відповідний для 
зовнішнього використання. Використання кабелю, 
придатного для використання на відкритому повітрі, 
знижує ризик ураження електричним струмом.

f. При необхідності роботи з електроінструментом у 
вологому середовищі, використовуйте пристрій 
захисного відключення (ПЗВ). Використання ПЗВ 
знижує ризик ураження електричним струмом. 

3. Особиста безпека
a. Будьте уважні, дивіться, що ви робите, 

використовуйте здоровий глузд при роботі з 
електроприладами. Не використовуйте 
електроінструмент, якщо ви втомилися або 
перебуваєте під впливом наркотиків, алкоголю або 
ліків. Найменша необережність при роботі з 
електроінструментом може призвести до серйозних 
травм.

b. Використовуйте засоби індивідуального захисту. 
Завжди надягайте захисні окуляри. Інше захисне 
обладнання, включаючи респіратор, черевики на 
нековзній підошві, захисний шолом або засоби 
захисту органів слуху, використовувані в належних 
умовах, зменшать ризик отримання травми.

с. Для запобігання випадкового запуску, 
переконайтеся, що перемикач знаходиться у 
вимкненому положенні перед підключенням до 
джерела живлення та/або акумуляторної батареї, 
підняття або перенесення інструменту. Не 
переносьте електроінструмент з пальцем на вимикачі 
і не включайте електроживлення на інструмент з 
увімкненим вимикачем, що може призвести до 
нещасного випадку.

d. Перед включенням електроінструменту знімайте 
регулювальний або гайковий ключ. Гайковий або 
регулювальний ключ, залишений на обертовій частині 
електроінструменту, може призвести до травми.

е. Не тягніться. Зберігайте правильну стійку і 
баланс весь час. Це дозволяє краще контролювати 
інструмент в несподіваних ситуаціях.

f. Одягайтеся правильно. Не надягайте вільний 
одяг або прикраси. Тримайте волосся, одяг і 
рукавички далеко від рухомих частин. Вільний 
одяг, прикраси або довге волосся можуть потрапити в 
рухомі частини.

g. Якщо є пристрої для підключення пилозбірника 
або витяжки, переконайтеся в тому, що вони 
під'єднані і використовуються правильно. 
Використання пилозбірника знижує ймовірність 
виникнення ризиків, пов'язаних з пилом.
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4. Використання та догляд за електроінструментом

a. Не перевантажуйте електроінструмент. 
Використовуйте відповідний електричний 
інструмент для відповідного застосування. 
Правильно підібраний електроінструмент дозволить 
виконати роботу краще і безпечніше при швидкості, 
для якої він був розроблений.

b. Не використовуйте електроінструмент, якщо 
перемикач не може його включити і вимкнути. 
Будь-який електроінструмент, який не можна 
контролювати за допомогою перемикача, є 
небезпечний і повинен бути відремонтований.

c. Від'єднайте кабель живлення від джерела 
живлення та/або акумулятора від електричного 
інструменту перед виконанням будь-яких 
регулювань, заміни приладдя або при зберіганні 
електроінструменту. Такі профілактичні заходи 
безпеки зменшують ризик ненавмисного запуску 
електричного інструменту.

d. Зберігайте електроприлади в недоступному для 
дітей місці і не дозволяйте особам, які не знайомі 
з електричним інструментом або даними 
інструкціями, працювати з електроприладами. 
Електроінструменти небезпечні в руках 
недосвідчених користувачів.

е. Підтримання електроінструменту. Перевіряйте 
разрегульованість або з'єднання рухомих частин, 
поломки частин і будь-які інші умови, які можуть 
вплинути на роботу електроінструменту. При 
наявності пошкодження, відремонтуйте 
електроінструмент перед використанням. Багато 
нещасних випадків є наслідком поганого догляду за 
електроінструментом.

f. Тримайте ріжучий інструмент гострим і чистим. 
Добре доглянутий ріжучий інструмент з гострими 
ріжучими крайками легше контролювати.

g. Використовуйте електроінструмент, аксесуари та 
свердла відповідно до даних інструкцій і в 
порядку, призначеному для конкретного типу 
електричного інструменту, беручи до уваги 
умови роботи і характер виконуваної роботи. 
Використання електричного інструменту для 
операцій, які відрізняються від тих, для яких він 
призначений, може призвести до небезпечної 
ситуації.

5. Обслуговування

а. Забезпечте, щоб обслуговування і ремонт 
вашого електроінструменту проводився в 
авторизованому сервісному центрі по ремонту з 
використанням тільки оригінальних запасних 
частин. Це стане гарантією безпеки 
електроінструменту.

Попередження з безпеки для молота
• Одягайте захисні навушники при свердлінні. 

Вплив шуму може призвести до втрати слуху.

• Використовуйте додаткові рукоятки, якщо вони 
входять в комплект поставки інструменту. Втрата 
контролю може призвести до травми.

• Тримайте інструмент за ізольовані поверхні під 
час роботи, при якій ріжучий інструмент може 
зачепити приховану проводку або власний 
кабель. При контакті ріжучого аксесуара з «живим» 
проводом або відкритими металевими частинами 
електроінструменту оператора може вдарити 
електричним струмом.

• Будьте впевнені, що матеріал, в якому ви свердлите, 
не має прихованих газових труб або електричної 
проводки, і що місця їх розташування були перевірені 
співробітниками комунальних підприємств.

• Завжди міцно тримайте інструмент. Не 
намагайтеся використовувати цей інструмент, 
якщо ви не тримаєте його обома руками. Якщо ви 
тримаєте інструмент однією рукою, це може 
призвести до втрати контролю. Свердління твердих 
матеріалів або зіткнення з ними може також 
призвести до небезпечної ситуації. Надійно затягніть 
бокову рукоятку перед використанням.

• Переконайтеся, що долото закріплено правильно 
перед початком роботи з інструментом.

• Під час холодної погоди або в разі, якщо інструмент 
не використовується протягом тривалого часу, дайте 
інструменту попрацювати без навантаження протягом 
декількох хвилин перед використанням.

• При роботі над рівнем землі переконайтеся, що 
площа внизу чиста.

• Не торкайтеся свердла або будь-якої його частини 
відразу ж після роботи, оскільки вони можуть бути 
дуже гарячими і викликати опіки шкіри.

• Завжди направляйте кабель живлення до задньої 
частини, в сторону від зубила.

• Не використовуйте цей інструмент протягом 
тривалого часу. Вібрація, викликана роботою 
молота може бути шкідлива для рук. Використовуйте 
рукавички, щоб забезпечити додаткову подушку і 
обмежте вплив, роблячи часті зупинки в роботі.

Iнші ризики
Додаткові залишкові ризики можуть виникнути при 
використанні інструменту, який не може бути включений 
в описані тут правила техніки безпеки. Ці ризики можуть 
виникнути при неправильному або тривалому 
використанні виробу і т.д. Незважаючи на дотримання 
відповідних правил техніки безпеки та використання 
запобіжних пристроїв, деяких залишкових ризиків 
неможливо уникнути.
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Вони включають в себе:

• Травми в результаті торкання обертових/рухомих 
частин.

• Ризик отримання травми під час зміни деталей 
інструменту, ножів або насадок.

• Травми, викликані тривалим використанням 
інструменту. При використанні інструменту протягом 
тривалого часу робіть регулярні перерви в роботі.

• Поганий слух

• Збиток здоров'ю внаслідок вдихання пилу при 
використанні інструменту (приклад: робота з 
деревом, особливо, з деревиною дуба, бука і 
деревоволокнистими плитами середньої щільності)

Електрична безпека
Ваш інструмент захищений подвійною ізоляцією, тому 
заземлюючий провід не потрібно. Завжди перевіряйте, 
щоб напруга мережі відповідала напрузі, вказаній на 
табличці.

• Якщо оригінальний шнур живлення пошкоджений, він 
повинен бути замінений виробником або 
уповноваженим сервісного центру STANLEY для того, 
щоб уникнути небезпеки.

Використання подовжувача
Якщо необхідно використовувати подовжувач, будь 
ласка, використовуйте затверджений подовжувач, який 
відповідає специфікації вхідного живлення інструменту 
(будь ласка, зверніться до технічних даних). Мінімальна 
площа поперечного перерізу провідного дроту складає 
1,5 кв. мм. Кабелі слід заздалегідь розплутати.

Особливості
Цей інструмент включає в себе деякі або всі з таких 
характеристик.

a. Бічна рукоятка

b. Перемикач

c. Кришка циліндра

d. Рукав інструменту

e. Вхід для уприскування машинного масла

Монтаж і регулювання
Застереження! Щоб знизити ризик 
отримання травми, вимкніть пристрій і 
від'єднайте машину від джерела живлення 

перед установкою і видаленням аксесуарів, перш ніж 
виконувати або змінювати налаштування або при 
проведенні ремонтних робіт. Будьте впевнені, що курок 
перемикача знаходиться в положенні ВИКЛ. Випадковий 
запуск може призвести до травми.

Установка і видалення аксесуарів SDS Max (мал. 1)

Цей інструмент використовує аксесуари SDS Max (див. 
вкладиш на малюнку 1 для перетину хвостовика свердла 
SDS Max). Ми рекомендуємо використовувати тільки 
професійні аксесуари.

1. Очистіть і змастіть хвостовик свердла.

2. Вставте хвостовик свердла в тримач свердла/рукав 
інструменту (d).

3. Натисніть трохи вниз і плавно поверніть, поки він не 
війде в пази.

4. Потягніть за свердло, щоб перевірити, чи правильно 
воно закривається. Необхідно, щоб свердло мало 
можливість переміщатися в осьовому напрямку на 
кілька сантиметрів, коли блокується в утримувачі.

5. Щоб видалити свердло, трохи відпустіть утримувач 
інструменту/рукав блокування (d) і трохи витягніть.

Застереження: Завжди надягайте рукавички, коли 
міняєте насадки. Відкриті металеві частини інструменту і 
аксесуарів сильно нагріваються під час роботи.

Установка бічної рукоятки (мал. 1)

Бічна рукоятка (а) може бути встановлена для 
праворуких і ліворуких користувачів.

Попередження: Не використовуйте 
інструмент без правильно встановленої бічної 
рукоятки.

1. Послабте бічну рукоятку.

 
 

 

В ........  Вольт
A ........ Ампер

Гц .......  Герц
Вт ........  Ватт
мин .....  хвилини

.....  
 
.....  
  

n0  .......  

 ......  
  
....  
  
....  
  

хв..
  

 
 

Етикетки на інструменті
Етикетки на вашому інструменті можуть включати
такі символи:

Положення дати штрих-коду

Дата коду, який також включає рік виготовлення,
друкується на корпусі.
Приклад:
    2014 XX JN
                 Рік виготовлення

Читайте
інструкції з
експлуатації
Використовуйте
засоби захисту
очей
Використовуйте
засоби захисту
органів слуху

Змінний
струм
Постійний
струм

Швидкість
без навантаження

Конструкція
класу II
Термінал
заземлення
Символ
попередж-
ення про
небезпеку
обороти або
зворотно
поступаль-
ний рух в
хвилину
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2. Для правшів: вставте бічну рукоятку затіску над 
коміром за утримувачем інструменту, ручка зліва. 
Для лівшів: вставте бічну рукоятку затіску над 
коміром за утримувачем інструменту, ручка справа.

3. Поверніть бічну рукоятку в потрібне положення и 
затягніть ручку.

Інструкція з експлуатації для 
використання

Попередження:

• Завжди дотримуйтесь інструкції з техніки безпеки, а 
також відповідних розпоряджень.

• Ви повинні знаті про місцезнаходження 
трубопроводів і електропроводки.

• Вікористовуйте лише легкий тиск на інструмент 
(приблизно 5 кг). Надмірне зусилля не прискорює 
довбання, але знижує продуктивність інструменту та 
може скоротити термін його служби.

• Завжди міцно тримайте інструмент обома руками і 
займіть правильне безпечне положення (мал. 3). 
Завжди використовуйте інструмент з правильно 
встановленою бічною рукояткою.

Правильне положення рук (мал. 3)

Попередження: Щоб зменшити ризик 
отримання серйозної травми, ЗАВЖДИ 
використовуйте правильне положення рук, 
як показано на малюнку.

Попередження: Щоб зменшити ризик 
отримання серйозної травми, ЗАВЖДИ 
надійно утримуйте інструмент для 
запобігання раптової реакції.

Правильне положення рук під час роботи вимагає, щоб 
одна рука лежала на бічній рукоятці (а), а інша на 
головній ручці.

Вмикання і вимикання (мал. 1)

1. Щоб запустити програму, натисніть перемикач (b) і 
поверніть його в положення «ВКЛ».

2. Для зупинки інструмента, поверніть його в 
положення "ВИКЛ." і відпустіть кнопку (b).

Дробление и долбление (рис. 1)

1. Вставте відповідне долото в потрібне положення.

2. Встановіть бічну рукоятку (а) відповідно до вимог.

3. Включіть інструмент і почніть працювати.

4. Завжди вимикайте інструмент, коли робота закінчена 
і перед відключенням живлення.

Попередження:
• Не використовуйте цей інструмент, як змішувач або 

насос для легкозаймистих або вибухонебезпечних 
рідин (бензин, спирт і т.д.).

• Не змішуйте і не перемішуйте легкозаймисті рідини, 
позначені відповідним чином.

Обслуговування
Ваші дротові/бездротові пристрої/інструменти STANLEY 
були розроблені для роботи протягом тривалого періоду 
часу при мінімальному технічному обслуговуванні. Для 
забезпечення задовільної роботи, інструмент повинен 
правильно зберігатися і піддаватися регулярному 
чищенню.

Застереження! Перед виконанням будь-яких робіт з 
обслуговування дротових/бездротових 
електроінструментів:

• Вимкніть і відключіть прилад/інструмент.

• Або вимкніть його і видаліть батарею з 
пристрою/інструменту, якщо прилад/інструмент має 
окремий акумулятор.

• Або запустіть батарею повністю, якщо вона 
вбудована, а потім вимкніть.

• Від'єднайте зарядний пристрій перед чищенням. Ваш 
зарядний пристрій не вимагає ніякого 
обслуговування, крім регулярного чищення.

• Регулярно очищуйте вентиляційні прорізи 
інструменту/приладу/зарядного пристрою м'якою 
щіткою або сухою тканиною.

• Регулярно очищайте корпус двигуна вологою 
тканиною. Не використовуйте абразивні речовини або 
чистячі розчини на основі розчинника.

• Регулярно відкривайте патрон і виймайте його, щоб 
видалити пил всередині.

Заміна вугільних щіток (рис. 4)

Мастило

• Регулярно замінюйте і перевіряйте вугільні щітки. 
Замінюйте їх своєчасно, коли вони зношуються до 
кордону абразиву. Утримуєте вугільні щітки в чистоті і 
переконайтеся, щоб вони вільно ковзали в процесі 
чищення. Обидві щітки повинні бути замінені 
одночасно.

• Використовуйте крос викрутки, щоб відкрутити гвинти 
(4), відкрийте нижню кришку (1) за допомогою плоскої 
викрутки проти годинникової стрілки відкрийте 
щіточну кришку (2), ви можете видалити щітку (3), як 
показано на малюнку 4, і поставити нову щітку , а 
потім за годинниковою стрілкою закріпити кришку (2), 
і врешті-решт закрийте нижню кришку (1), а потім 
використовуйте крос викрутку, щоб надійно затягнути 
гвинти.
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• Відкрийте кришку входу вприскування мастила (е), 
перевірте мастило в коробці передач, якщо мастило 
забруднено або його кількість недостатня, замініть 
або додайте достатню кількість мастила, що 
надається компанією.

Регулювання глибини свердла (рис. G)

Важливо контролювати глибину, на яку буде угвинчений 
гвинт в гіпсокартон. Якщо гвинт буде угвинчений занадто 
глибоко, він може зламати зовнішній паперовий шар 
гіпсокартону.Якщо гвинт буде недостатньо угвинчений і 
головка гвинта буде над поверхнею гіпсокартону, це 
унеможливить правильно завершити роботу з 
гіпсокартоном.

Система контролю глибини складається з обмежувача 
глибини (1) і регулятора глибини (2).

Застереження! Наступні налаштування 
завжди повинні бути перевірені за допомогою 
шматка брухту гіпсокартону, щоб уникнути 

пошкодження "хороших" секцій гіпсокартону.

1. Поверніть регулятор глибини проти годинникової 
стрілки приблизно до 1/4" так, щоб свердло виходило 
за межі обмежувача глибини.

2. Поставте гвинт для гіпсокартону на викрутку. 
Намагнічений наконечник утримає гвинт.

Примітка: Перед початком вгвинчування гвинта, зробіть 
точку гвинтом в гіпсокартоні і переконайтеся, що гвинт 
розташований перпендикулярно гіпсокартону.

3. Натисніть гвинтом на гіпсокартон зі стійким 
натисканням і вичавіть перемикач запуску. 
Включиться зчеплення інструменту, і гвинт буде 
обертатися в залежності від заданої глибини.

4. Якщо гвинт не входить досить глибоко, головка 
гвинта не буде втоплена в гіпсокартон (рис. h). У 
цьому випадку, включіть регулятор глибини за 
годинниковою стрілкою до тих пір, поки не буде 
досягнута правильна глибина. Якщо гвинт входить 
занадто глибоко, то він буде втоплений занадто 
глибоко в гіпсокартон і зовнішній паперовий шар 
гіпсокартону буде пошкоджений (фіг. i). У цьому 
випадку, включіть регулятор глибини проти 
годинникової стрілки до тих пір, поки не буде 
досягнута правильна глибина. Малюнок j ілюструє 
правильну глибину для гвинта.

Примітка: З кожним оборотом регулювання глибини, 
глибина буде збільшуватися/зменшуватися приблизно 
на 1/16" (1,6 мм).

Поради щодо вгвинчування гвинтів в 
гіпсокартон
Завжди завертайте гвинти перпендикулярно 
гіпсокартону, так щоб головки гвинта були належним 
чином загвинчені. Ніколи не завертайте гвинти під кутом.

• Тримайте інструмент обома руками, коли це 
можливо. Це забезпечить кращий контроль над 
інструментом і допоможе уникнути загвинчуванню 
гвинтів під кутом.

• Помістіть гвинт для гіпсокартону на свердло. 
Намагнічений тримач свердла буде утримувати 
сталевий гвинт для легкого запуску.

• Натисніть гвинтом на гіпсокартон зі стійким 
натисканням і вичавіть перемикач запуску. 
Включиться зчеплення інструменту, і гвинт буде 
обертатися в залежності від заданої глибини. Після 
того, як гвинт повністю загвинчений, зчеплення стане 
виробляти стукаючи звуки, поки тригер змінної 
швидкості не буде відпущений.

• Коли гвинт правильно закручений, головка гвинта 
буде трохи втоплена в гіпсокартон, не порушуючи 
зовнішній паперовий шар гіпсокартону. У цей момент, 
зчеплення буде звільнено, щоб запобігти надмірному 
руху гвинта. Це призведе до мінімальної роботі щодо 
заповнення дірок і заклеювання швів.

• Зажим для ременя дозволяє легко фіксувати 
викрутку на поясі. Це дозволить вам використовувати 
обидві руки для позиціонування гіпсокартону.

Видалення гвинтів гіпсокартону (рис. K)

Щоб видалити гвинти для гіпсокартону і зняти обмежувач 
глибини свердління (1), виставите викрутку.

Примітки:
a. Обмежувач глибини є пресової посадкою на глибину 

регулятора (2). Просто відкрутіть і витягніть назовні, 
щоб зняти регулятор глибини.

b. Ви також можете включити регулятор глибини за 
годинниковою стрілкою, щоб витягнути викрутку. Це 
призведе до втрати ваших налаштувань глибини, і 
вам доведеться повторно встановити глибину.

Обслуговування
Тримайте кожухи, вентиляційні отвори і корпус двигуна 
якомога чистішим від пилу і бруду. Протирайте їх чистою 
тканиною і продувайте повітрям під низьким тиском. 
Надмірне накопичення металевого пилу може призвести 
до високої провідності електричного струму від 
внутрішніх частин до металевих частин. Не 
перевантажуйте кутову шліфувальну машину. 
Перевантаження призводить до зниження швидкості та 
ефективності, в результаті чого ваша кутова 
шліфувальна машина стане дуже гарячою. Якщо це 
відбудеться, дайте кутової шліфувальної машині 
попрацювати на холостому ходу протягом однієї або 
двох хвилин, поки вона не охолоне до нормальної 
робочої температури. Вимкнення кутової шліфувальної 
машини під навантаженням може скоротити термін 
служби перемикача.
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Чищення

Застереження! Видувайте бруд і пил з 
основного корпусу за допомогою сухого 
повітря кожен раз, коли ви бачите скупчення 
бруду і пилу всередині і навколо 

вентиляційних отворів. Одягайте засіб захисту очей і 
респіратор, затверджені для використання при виконанні 
цієї процедури.

Увага! Ніколи не використовуйте розчинники 
або інші агресивні хімікати для очищення 
неметалевих деталей інструменту. Ці хімічні 
речовини можуть послабити властивості 

матеріалу, з якого виготовлені ці частини. 
Використовуйте тільки м'яке мило і вологу тканину, щоб 
очистити інструмент. Ніколи не допускайте попадання 
рідини всередину інструменту і не занурюйте ніяку 
частину інструменту в рідину.

Технічні дані

Захист навколишнього середовища

Роздільний збір і утилізація. Цей продукт не 
слід утилізувати разом з побутовим сміттям.

Якщо ви зрозумієте, що ваш продукт Stanley потребує 
заміни, або якщо він не має ніякого подальшого 
застосування для вас, не викидайте його разом з 
побутовими відходами. Надайте цей продукт для 
роздільного збору/утилізації.

Роздільний збір продуктів і упаковок дозволяє 
здійснити їх переробку і використати їх 
повторно. Повторне використання перероблених 

матеріалів допомагає захищати довкілля від 
забруднення і знижує витрату сировинних матеріалів.

Місцеве законодавство може забезпечити збір старих 
електроінструментів окремо від побутового сміття на 
муніципальних звалищах відходів або в торговому 
підприємстві при купівлі нового виробу. Stanley 
забезпечує можливість для збору і утилізації продуктів 
Stanley, як тільки вони досягли кінця свого терміну 
служби. Для того, щоб скористатися цією послугою, ви 
можете здати ваш виріб у будь-який авторизований 
сервісний центр, який збирає їх за нашим дорученням.

Ви можете упізнати місце знаходження вашого 
найближчого авторизованого сервісного центру, 
звернувшись в місцеве відділення Stanley за адресою, 
вказаною в цьому керівництві. Крім того, список 
авторизованих ремонтних агентів Stanley і повну 
інформацію про наше післяпродажне обслуговування і 
контакти ви можете знайти в Інтернеті: 
www.2helpu.com10

  
СПЕЦИФИКАЦІЇ   STHM5

Напруга V 220-240

Частота Hz 50/60

Потужність W 1010

Частота ударів bpm 2900

Енергія удара J 8,5

Тип патрона  SDS Max

Вага кг 6,3
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Два рік повної гарантії
Якщо ваш продукт STANLEY виходить з ладу із-за 
дефектних матеріалів або виготовлення впродовж 24 
місяців з дати купівлі, STANLEY Europe гарантує заміну 
усіх несправних деталей безкоштовно або - на власний 
розсуд - заміну продукту безкоштовно за умови, що:

• Продукт використовувався правильно, його 
експлуатація проводилася строго відповідно до 
інструкції з експлуатації.

• Продукт піддавався звичайному зносу;

• Ремонт не проводився сторонніми особами;

• Представлені документи, що підтверджують купівлю.

• Продукт STANLEY повертається в повному комплекті 
з усіма оригінальними компонентами

Якщо ви хочете зробити заявку, зв'яжіться з продавцем 
або з’ясуйте місце знаходження вашого найближчого 
авторизованого сервісного агента Stanley в каталозі 
Stanley або зверніться в місцеве представництво Stanley 
за адресою, вказаною в цьому посібнику. Список 
авторизованих сервісних агентів Stanley і повну 
інформацію про наше післяпродажне обслуговування 
можна знайти в Інтернеті за адресою: 
www.stanleytools.com
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1. Вітаємо Вас з покупкою високоякісного виробу 
STANLEY і висловлюємо вдячність за Ваш вибір.

2. При покупці виробу вимагайте перевірки його 
комплектності і справності у  Вашій присутності, 
інструкцію з експлуатації та заповнений гарантійний 
талон українською мовою

 В гарантійному талоні повинні бути внесені: модель, 
дата продажу, серійний номер, дата виробництва 
інструменту; назва, печатка і підпис торгової 
організації. За відсутності у Вас правильно 
заповненого гарантійного талону, а також при 
невідповідності зазначених у ньому даних ми 
будемо змушені відхилити Ваші претензії щодо 
якості даного виробу.

3. Щоб уникнути непорозумінь, переконливо просимо 
Вас перед початком роботи з виробом уважно 
ознайомитися з інструкцією з його експлуатації. 
Правовою основою справжніх гарантійних умов є 
чинне Законодавство. Гарантійний термін на даний 
виріб складає 24 місяці і обчислюється з дня 
продажу. У разі усунення недоліків виробу, 
гарантійний строк продовжується на період його 
перебування в ремонті. Термін служби виробу 
становить 5 років з дня продажу. 

4. У разі виникнення будь-яких проблем у процесі 
експлуатації виробу рекомендуємо Вам звертатися 
тільки в уповноважені сервісні центри STANLEY, 
адреси та телефони яких Ви зможете знайти в 
гарантійному талоні, на сайті www.2helpU.com або 
дізнатися в магазині. Наші сервісні станції - це не 
тільки кваліфікований ремонт, але і широкий 
асортимент запчастин і аксесуарів.

5. Виробник рекомендує проводити періодичну 
перевірку і технічне обслуговування виробу в 
уповноважених сервісних центрах.

6. Наші гарантійні зобов'язання поширюються тільки 
на несправності, виявлені протягом гарантійного 
терміну і викликані дефектами виробництва та \ або 
матеріалів.

7. Гарантійні умови не поширюються на несправності 
виробу, що виникли в результаті: 

7.1 Недотримання користувачем приписів інструкції з 
експлуатації виробу, застосування виробу не за 
призначенням, неправильного зберігання, 
використання приладдя, витратних матеріалів і 
запчастин, що не передбачені виробником.

7.2 Механічного пошкодження (відколи, тріщини і 
руйнування) внутрішніх і зовнішніх деталей виробу, 
основних і допоміжних рукояток, мережевого 
кабелю, що викликані зовнішнім ударним або 
будь-яким іншим впливом

7.3 Потрапляння у вентиляційні отвори та проникнення 
всередину виробу сторонніх предметів, матеріалів 
або речовин, що не є відходами, які супроводжують 
застосування виробу за призначенням, такими як: 
стружка, тирса, пісок, та ін.

7.4 Впливу на виріб несприятливих атмосферних і 
інших зовнішніх факторів, таких як дощ, сніг, 
підвищена вологість, нагрівання, агресивні 
середовища, невідповідність параметрів 
електромережі, що зазначені на інструменті.

7.5 Стихійного лиха. Пошкодження або втрати виробу, 
що пов'язані з непередбаченими лихами, 
стихійними явищами, у тому числі внаслідок дії 
непереборної сили (пожежа, блискавка, потоп і інші 
природні явища), а також внаслідок перепадів 
напруги в електромережі та іншими причинами, які 
знаходяться поза контролем виробника.

8. Гарантійні умови не поширюються:

8.1. На інструменти, що піддавались розкриттю, ремонту 
або модифікації поза уповноваженим сервісним 
центром. 

8.2. На деталі, вузли та матеріали, що мають сліди 
природного зносу, такі як: приводні ремені і колеса, 
вугільні щітки, мастило, підшипники, зубчасті 
зчеплення редукторів, гумові ущільнення, сальники, 
направляючі ролики, муфти, вимикачі, бойки, 
штовхачі, стволи тощо.

8.3. На змінні частини: патрони, цанги, затискні гайки і 
фланці, фільтри, акумуляторні батареї, ножі, 
шліфувальні підошви, ланцюги, зірочки, пильні 
шини, захисні кожухи, пилки, абразиви, пильні і 
абразивні диски, фрези, свердла, бури тощо

8.4. На несправності, що виникли в результаті 
перевантаження інструменту (як механічного, так і 
електричного), що спричинили вихід з ладу 
одночасно двох і більше деталей і вузлів, таких як: 
ротора і статора, обох обмоток статора, веденої і 
ведучої шестерень редуктора або інших вузлів і 
деталей. До безумовних ознак перевантаження 
виробу відносяться, крім інших: поява кольорів 
мінливості, деформація або оплавлення деталей і 
вузлів виробу, потемніння або обвуглювання 
ізоляції проводів електродвигуна під впливом 
високої температури. 

Гарантійні умови

Шановний покупець!

Виробник:
"Stanley Black & Decker Deutschland
GmbH" Black-&-Decker Str.40, D-65510
Idstein, Німеччина
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