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ЕСКЕРТУ! Зақымдану қаупін төмендету үшін пайдалану 
жетекшілігімен танысып шығыңыз.

Екі есе оқшаулау.

Ескерту.

Ьұл өнім қайта өңдеуге келеді. Оны әрі қолдануға 
болмайтын жағдайда, оны қайта өңдейтін орталыққа 
тапсыруыңызды өтінеміз

Есту мүшелерін қорғау құралдарын пайдаланыңыз.

Көзілдірік тағыңыз.

Респираторды қолданыңыз.

Бұзылған және/немесе пайдаланылған электрлік немесе 
электрондық жабдықты қоқыстармен бірге лақтыруға 
болмайды. Оларды сұрыптайтын орынға тапсыру қажет. 
Сұрыптау туралы ақпаратты жергілікті билік орынынан 
немесе сауда өкілінен алыңы.
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1. ТЕХНИКА ҚАУІПСІЗДІГІНІҢ НҰСҚАУЛЫҒЫ

Барлық ескертулер мен нұсқаулықтарды пайдалану үшін 
сақтап қойыңыз

Ескертулердегі «электр құралы» сөзі желіге қосылатын 
(сымды) немесе оталдырғышпен жұмыс істейтін (сымсыз) 
электр құралдарын білдіреді.

1. ЖҰМЫС ОРНЫНЫҢ ҚАУІПСІЗДІГІ
а) Жұмыс орнының тазалығын және қауіпсіздігін 

қамтыңыз. Жарық нашар түсетін және затар бей-берекет 
жатқан жұмыс орындары келеңсіз жағдайларға апарып 
соқтыруы мүмкін.

ә) Электр құралдарын тұтанғыш жерлерде, мысалы 
газ, шаң-тозаң, жанар-жағар майға жақын жерлерге 
пайдаланбаңыз. Электр құралдары будан немесе шаң-
тозаңнан тұтанып кетуі мүмкін от ұшқынын береді.

б) Балаларға және бөтен адамдарға жұмыс істейтін 
электр құралдарына жақындауға жол бермеңіз. 
Құралмен жұмыс істеу кезінде орын алатын , көңіл 
алаңдататын факторлар онымен жұмыс жасау барысының 
бақылаудан шығып кетуіне апарып соқтыруы ықтимал.

 ЕСКЕРТУ! Қауіпсіздік техникасының барлық 
ескертулерін және нұсқаулықтарын оқыңыз. Бұл 
ескертулер мен нұсқаулықтардың орындалмауы электр 
тогының соғуына, өртке және/немесе ауыр зақымдарға 
әкеліп соқтыруы мүмкін.

Электр құралдарымен жұмыс жасау кезіндегі жалпы 
қауіпсіздік ережелері

Нұсқаулық түпнұсқасының аудармасы

Қолдану саласы
Бұл құрылғы бетонды, кірпішті және тасты соғып қашауға 
және аса терең емес күйде оюға арналған. Құрал, сонымен 
қатар, ағашты, металлды, керамиканы және пластикті 
соқпастан егеулеп, сүруге арналған.

4

KZ



1. ТЕХНИКА ҚАУІПСІЗДІГІНІҢ НҰСҚАУЛЫҒЫ

2. ТЕХНИКА ҚАУІПСІЗДІГІНІҢ НҰСҚАУЛЫҚТАРЫ
а)  Электр құралы ток көзіне сай келуі тиіс. Токқа қосу 

бөлшегін ешқашан өзгертпеңіз. Токқа қосу бөлшегін 
жерге қойылатын өткізгіштерді пайдаланбаңыз. Өзінің 
түпнұсқалық бөлшектерінің және оған сай ток көздерінің 
қолданылуы электр тогының соғу қаупін төмендетеді.

ә)  Құбырлар, радиаторлар, пештер, тоңазытқыштар 
сияқты нысандарға жақындатпаңыз. Ток ұру қаупі өте 
жоғары.

б)  Электр құралын жаңбыр, ылғалдан сақтаңыз. 
Электр құралына су тамса, электр тогының ұру қаупі 
жоғарылайды.

в)  Ток көзінің сымынан абайлаңыз. Электр құралының 
сымын ешқашан тартпаңыз, ток көзінен сымынан тартып, 
шығармаңыз. Сымын жылу, май, өткір заттардан немесе 
жылжитын бөліктерден аулақ ұстаңыз. Зақымдалған 
немесе шатасқан сым электр көзінің ұру қаупін 
жоғарылатады.

г)  Электр құралымен кеңседен тыс жұмыс жасау үшін 
оған көзделген ұзартқыш сымды пайдаланыңыз. 
Кеңседен тыс жұмыс істеуге арналған сымның 
пайдаланылуы электр тогының ұру қаупін төмендетеді.

ғ)  Егер электр құралымен жоғары ылғалда жұмыс 
жасауға тура келетін болса, қорғаныстық ажырату 
құрылғысын пайдаланыңыз (ҚАҚ). Оның пайдаланылуы 
электр тогының ұ ру қаупін төмендетеді.

3.  ЖЕКЕ ҚАУІПСІЗДІК
а)  Электр құралын пайдалану кезінде абай болыңыз, 

сақтықпен әрекет етіңіз. Шаршаған, ішімдік ішкен, есірткі 
заттарын қолданған, дәрі-дәрмек қабылдаған күйде электр 
құралын пайдаланбаңыз. Тіпті қысқа мезеттік сақтанбау 
ауыр зақымдарға соқтыруы ықтимал.

ә)  Дербес қорғану құралдарын пайдаланыңыз. Әрдайым 
көзіңізді қорғаңыз. Көзді қорғау, респиратор тағыну, 
тайғанамайтын қорғаныстық аяқ киім киіп алу, құлақты 
қорғайтын каска кию зақымдану қаупінен сақтайды.
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б)  Мақсатсыз іске қоспаңыз. Құралды ток көзіне қосар 
алдында (немесе оталдырар алдында) және тасымалдау 
алдында ток көзінен ажыратылғанына көзіңізді жеткізіп 
алыңыз. Электр құралдарын тасымалдау кезінде 
саусағыңызды ток көзіне жақындатпаңыз, құрал қосылып 
тұрса, сұққышын ток көзіне қоспаңыз. Бұл қайғылы 
жағдайға душар етеуі мүмкін.

в)  Электр құралын токқа қосар алдында оның реттеуші 
және гайкалық кілттерін шешіп алыңыз. Электр 
құралының айналып тұратын бөлігінде қалған реттегіші 
немесе гайкалық кілті зақымдануға апаруы ықтимал.

г)  Тым қатты қысым бермеңіз. Әрдайым салмақты, 
салқынқанды күйді сақтаңыз. Бұл электр құралын дұрыс 
басқаруға мүмкіндік береді.

ғ)  Ойдағыдай киініп алыңыз. Әшекейлеріңізді шешіп, 
тым салбыраған, ілініп қалатын киіммен жұмыс істемеңіз. 
Шашыңызды, киіміңізді, қолғабыңызды электр құралынан 
алыс ұстаңыз. Кең киім, әшекейлер, ұзын шаш электр 
құралының жылжитын бөлігіне ілініп, қыстырылып қалуы 
әбден мүмкін. Сақтаныңыз.

д)  Шаң-тозаң қаққыш құрылғылар болса, олардың 
қосылғанын және дұрыс жұмыс істейтінін тексеріңіз. 
Шаң-тозаң қаққыш құрылғылардың болуы оның келтіретін 
зиянды қаупін төмендетеді.

4.  ЭЛЕКТР ҚҰРАЛЫН ПАЙДАЛАНУ ЖӘНЕ ОҒАН ҚЫЗМЕТ 
КӨРСЕТУ

а)  Электр құралын кез келген мақсатта пайдалана 
бермеңіз. Міндетіне қарай қолданыңыз. Дұрыс таңдалған 
құрал атаулы салмағын қарқынды атқарып, қауіпсіз қызмет 
етеді.

ә)  Сөндіргіші істен шыққан электр құралын пайдаланушы 
болмаңыз. Сөндіргіші істен шыққан электр құралдар 
қауіпті және жөнделуі міндетті.

б)  Реттеу алдында, бөлшектерін ауыстырар 
немесе сақтау алдында ток көзінен және/немесе 
оталдырғышынан ажыратыңыз.

1. ТЕХНИКА ҚАУІПСІЗДІГІНІҢ НҰСҚАУЛЫҒЫ
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1. Құлақты қорғайтын құралды пайдаланыңыз. Шуыл 
құлаққа кері әсер етуі мүмкін.

2. Құралдың мүлігіне кіретін қосымша сабын әрдайым 
пайдаланыңыз. Бақылауды жоғалту жарақатға әкеліп 
соғуы ықтимал.

3. Әрдайым респиратор киіп алыңыз.
4. Кескіш құралы жасырын электр көзіне немесе меншікті 

сымына тиіп кетуі мүмкін жұмыс жасағанда, құралды 
оқшау ұстаңыз. Кескіш құралының электр көзіне 
қысыммен тиюі оның металл бөлшектеріне қысым беріп, 
операторды электр тогының ұруына апарып соқтыруы 
мүмкін.

Перфоратормен жұмыс жасау кезіндегі қосымша 
қауіпсіздік шаралары

1. ТЕХНИКА ҚАУІПСІЗДІГІНІҢ НҰСҚАУЛЫҒЫ

в)  Пайдаланылмайтын электр құралдарын балалардың 
қолдары жетпейтін жерде сақтап, онымен жұмыс 
жасауды білмейтін адамдарға сеніп тапсырмаңыз. 
Электр құралы дайындықсыз пайдаланушылардың 
қолында қауіпті.

г)  Электр құралына техникалық қызмет көрсетіңіз. 
Жылжитын бөлшектерінің тегістігін, айдалуын, 
ақаусыздығын, басқа да жағдайын тексеріңіз. Егер құрал 
ақауланған болса, міндетті түрде жөнтдетіңіз. Электр 
құралының дұрыс ұсталмауы келеңсіз жағдайларға себеп 
болып жатады.

ғ)  Өткір аспаптарын тазалап, өткірленген күйде 
сақтаңыз. Дұрыс пайдаланылатын және өткірленген 
құралдарды бақылау оңай, іске кедергі келтірмейді.

д)  Электр құралын, шүмектерін, бөлшектерін, т.б. 
нұсқаулыққа сай пайдаланыңыз. Электр құралдарының 
нысаналы пайдаланылмауы қауіп тудырады.

5.  ЖӨНДЕУ
а)  Электр құралының жөндеуін білікті маман, тиісті 

артық бөлшектерін пайдалану арқылы ғана іске асыра 
алады. Бұл құралдың қауіпсіз жұмысын қамтиды.
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2. СИПАТТАЛУЫ
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Бұрайтын муфта
Тереңдігін шектеп бұрайтын бұранда
Тереңдікті шектегіш
Алға/Артқа айналдырып қайта қосқыш
Бұғаттауын қайта қосқыш
Жылдамдығын реттегіш тұтқа
Жылдамдығын реттегішімен ток көзінің сөндіргіші
Бұрғылағыш/Тістері/Перфоратор қайта қосқышы
Бұрғылағыш/Тістері/Перфоратор қайта қосқышын бұғаттау тұтқыры
Қосалқы сабы
SDS ойып, егеулегіші
Тістері
SDS-Plus оқтағышы
Қысып оқтағыш
Саптауы
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Егер дыбыс қысымы 80дБ (А) асатын болса, есту мүшелерін 
қорғап, киініп алыңыз.

Шуыл және діріл өлшемдері

Діріл туралы ақпарат

Сипаты
PDH26G1 (PDH — бұл бұрғылау тобына 
жататын жабдықталған құрылғының мәні)

Қысымы 220V-240V~50Hz
Тұтынатын қуат 1100 W
Жалаң жүру айналымы 0-1000/min
Ұру жылдамдығы 0-5000bpm
Соққы қуаты 3.5J
Оқтағыштың түрі SDS-plus
Ою диаметрі (ең жоғары)
Болат 13 mm
Кірпіш қалануы 26 mm  
Ағаш 40 mm

Қорғау сыныбы /II
Құрылғының салмағы 3.2 kg

Перфоратор және бұрғылағыш тәртібінің 
тестіленуі LpA  86dB(A) / KpA 3dB(A)

Перфоратор тәртібінің тестіленуі LwA  97dB(A) / KwA 3dB(A)

Бетонның соғылып 
қашалуы

Діріл деңгейі ah.HD= 8.3 м/с²

Мәнінің ауытқуы K= 1.5 м/с²

Соғып ою
Діріл деңгейі ah.Cheq= 7.2 м/с² 

Мәнінің ауытқуы K = 1.5 м/с²

Дірілдің жалпы көрсеткіштері (сомарлық үш сипатты діріл) EN 60745 сәйкес 
белгіленген.

Дірілдің көрсетілген жалпы көрсеткіштерін түрлі құралдарды салыстыру үшін,
сонымен қатар, әсер ету деңгейінің алдын-ала бағасын беруде пайдалануға 
болады.

3.ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАЛУЫ
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Діріл әсерінің қаупін барынша төмендетуге тырысыңыз.
ҮНЕМІ тек өткір кескіштерді, сүргі, егеулерді,аралағыштарды пайдаланыңыз.
Құралға осы нұсқаулықтарға сай қызмет көрсетіп, қажет кезде майлап 
тұрыңыз.
Егер құрал тұрақты түрде қолданылатын болса, дірілге қарсы бөлшектерін 
сатып алыңыз.
Құралды 10 °C төмен температурада пайдаланбаңыз.
Жұмыс кестесін құралдың жоғары діріл әсерін беретін бірнеше күндерге бөліп, 
белгілеңіз.

Құрал қалай пайдаланылады және материал қалай кесіледі немесе егеуленіп, 
ойылады.
Құралдың ахуалы ойдағыдай күйде және оған қызмет көрсетіледі.
Құрал үшін үнемі жақсы өткірленген күйі жақсы дұрыс шүмектер 
пайдаланылады.
Оператор құрылғының сабынан дұрыс және нық ұстап, дірілге қарсы 
қорғаныспен қамтылған.
Құрал тек осы нұсқаулықтарда көрсетілген міндеттеріне сай пайдаланылады.

Бұл құрал дұрыс пайдаланылмайтын болса, қол дірілінің пайда болуы 
мүмкін.

 ЕСКЕРТУ.  Дірілдің шын мәніндегі әсерін бағалау үшін жұмыс циклының 
барлық кезеңдерін назарға алу керек, соның ішінде, құрал сөндірілгенде 
немесе жалаң жұмыс ітеген кезін де. Бұл бүкіл жұмыс кезінде әсер ету 
деңгейін төмендете алады.

 ЕСКЕРТУ. Электр құралының шын мәніндегі діріл әсері оның 
қолданылуына қарай мұнда айтылғаннан гөрі өзгешерек болуы мүмкін. 
Діріл әсерінің күшін көрсететін фактортар төменде келтірілген.

Керек-жарақ бөлшектері
Барлық керек-жарақтарын 
құрал сатылып алынған 
дүкеннен сатып алуыңызға 
кеңес береміз. Қосымша 
мәліметтерді керек-жарақтар 
қорабынан қараңыз.
Дүкеннің жұмыскерлері 
таңдауға көмектесіп, қажетті 
кеңестер береді.

1 қосалқы сабы 1
1 тереңдікті шектеуші 1
1 егеу SDS (8*160 мм) 1
1 жылдам шешілетін кілтсіз
оқтағыш (13 мм) 1

2 тістері SDS (үшкір тіс 1*210 мм +
жалпақ тіс 1*210 мм) 2

3.ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАЛУЫ
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1. Егер электр құралы іске қосылмаса, бірінші кезекте, ток көзіне қосылуын 
тексеріңіз.
2. Егер құрал пайдаланғанда тым қызып кететін болса, бұрғылағыш тәртібін 
таңдап, құралға 2 минуттай ең жоғары жылдамдықта, аса үлкен салмақсыз 
жұмыс жасатып көріңіз.
3. Егер құралдың қарқыны төмендеген болса, сәйкес резервуарға қажетті май 
қосыңыз.
4. Құралдың жұмыс жасау нәтижесі көңілден шықпай, қанағаттанарлықсыз 
болса,шүмегін тексеріңіз— ол өтпес болып қалуы мүмкін.
5. Егер аталған ақауларын өз бетінше түзету мүмкін болмаса, құралды жөндеу 
үшін авторландырылған
дилерге жеткізіңіз.

Реттеу немесе қызмет көрсету алдында құралды әрдайым электр көзінен 
ажыратыңыз. Құрылғыда пайдаланушы қызмет көрсететін бөлшектер жоқ. 
Электр құралын тазалау үшін ешқашан су немесе химиялық тазартқыш 
заттарды пайдаланушы болмаңыз. Құрғақ шүберекпен сүртіңіз. Электр 
құралын құрғақ жерде ұстаңыз. Желдеткіш тесіктерін тазартып тұрыңыз. 
Басқару тұстарында шаң-тозаңның тұрып қалмауын қадағалаңыз. Кейде 
желдеткіш саңылаулары арқылы от ұшқындарын көруге болады. Бұл қалыпты 
жағдай, электр құралына зиян келтірмейді. Егер ток сымы ақауланған болса, 
қауіптен аулақ болу үшін оны техника маманы немесе өндіруші ауыстыруы 
тиіс.
Егер көмір қылқаламдарын ауыстыру керек болса, мұны білікті жөндеуші 
маман (әрқашан екі қылқаламды бір уақытта ауыстырыңыз) ауыстыруы тиіс.

5. АҚАУЛАРЫН ЖӨНДЕУ

6. ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ

Бұл марка аталмыш электрлік құралдың ЕО аумағындағы 
тұрмыстық қоқыстармен бірге лақтырылуына тыйым салынғанын 
білдіреді. Айнала қоршаған ортаға және адамдардың 
денсаулығына қоқыстардың бақылаудан тыс лақтырылуынан 
келтірілетін зиянға жол бермеу мақсатында, материалдық 
ресурстардың екінші рет пайдалану мүмкіншілігін екере 

отырып, шығару керек. Пайдаланылған құрылғыны қайтару үшін қайтару 
және жинау қызметінің мүмкіншілігін пайдаланыңыз немесе аталмыш құрал 
сатылып алынған бөлшек сауда желісіне хабарласыңыз.Құрал бұдан былай 
экологиялық қауіпсіз шығарылуға қабылданады.

4. ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ
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7. КЕПІЛДІК

1.  Dexter компаниясының өнімдері тұрмыстық құралдарға арналған жоғары 
сапа стандарттарына сәйкес жасалған. Dexter компаниясы өзінің өніміне 
сатып алған күннен бастап 24 ай кепілдік береді. Бұл кепілдік материалдар 
мен өндірістің барлық ақауларына қатысты. Материалдарға қатысты 
ешқандай тікелей немесе жанама күйдегі басқа кез келген кінәраттар мен 
шағымдар қабылданбайды. Dexter өнімі кәсіби қолдануға арналмаған.

2.  Мәселе орын алған немесе өнім ақауланған жағдайда, ең алдымен Dexter 
компаниясының дилерімен хабарласыңыз. Көбінесе, алдымен Dexter 
компаниясының дилері мәселені шешіп, ақауды жоя алады.

3.  Бөлшектерінің жөндеуі немесе ауыстырылуы бастапқыда белгіленген 
кепілдік дилері мәселені шешіп, ақауды жоя алады.

4.  Кепілдік құралдың көнеруіне немесе ойдағыдай пайдаланылмауына 
орай ақауларға қатысты емес. Онымен қоса, бұл сөндіргіштердің, қорғану 
шынжырына және қозғалтқышына байланысты ақауларына қатысты.

5.  Кепілдік міндеттемелердің шеңберіндегі кінәраттар тек келесі жағдайларда 
қабылданады:

 • Чек түріндегі сатып алуы расталса;
 • Ү шінші тұлғалар ешқандай жөндеу жүргізбеген болса, бөлшектерін 

ауытырмаса;
 • Қ ұрал ойдағылдай қолданылған болса (қатты қызбаса, оған бөтен 

өндірушілердің бөлшектері салынбаса);
 • С ыртқы әсердің салдарынан, құм, тас, қиыршық сынды заттардың 

түсуінен ақауланбаған болса;
 • Қ ауіпсіздік техникасы мен пайдалану нұсқаулықтарының орындалмауы 

себепті ақауланған ізі болмаса;
 • Біздің тарапымыздан форс-мажор жағдайлар болмаса;
 • Кінәраттардың сипаттамасы ұсынылған болса.
6. К епілдікпен қызмет ету талаптары біздің сату және жеткізу 

ережелерімізбен қатар қолданылады.
7.  Dexter компаниясының дилері арқылы Dexter компаниясына қайтарылуы 

тиіс ақаулы құралдар ойдағыдай оралған жағдайда, қабылданады. Егер, 
Сатып алушы тауарды тікелей Dexter компаниясына қайтаратын болса, 
Сатып алушы жеткізу шығындарын төлеген күнде ғана, Dexter Power 
компаниясы мұндай тауарларға қызмет көрсете алады.

8.  Dexter компаниясы ойдағыдай оралмаған өнімдерді қабылдамайды.
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Прочитайте руководство по эксплуатации, 
чтобы уменьшить риск получения травм.

Двойная изоляция.

Предупреждение.

Этот продукт может перерабатываться. Если он больше не 
пригоден для пользования, сдайте его в утилизационный центр.

Используйте средства защиты органов слуха.

Используйте защитные очки.

Используйте респиратор.

Неисправные электрические устройства нельзя выбрасывать 
вместе с бытовым мусором. Сдавайте их на переработку там, 
где это доступно. Информацию о переработке можно получить в 
местных органах власти или у торгового представителя.

1. ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
2. ОПИСАНИЕ
3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
4. ОБСЛУЖИВАНИЕ
5. УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК
6. ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
7. ГАРАНТИЯ
8. ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ НОРМАМ ЕС
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1. ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Сохраните все предупреждения и инструкции для использования в 
будущем. 
Термин «электроинструмент» в предупреждениях означает электрический 
инструмент с питанием от сети (с кабелем) или электрический инструмент с 
питанием от аккумулятора (без кабеля).

1) БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОЧЕГО МЕСТА
a) Обеспечьте чистоту и освещенность рабочего места. 

Загроможденные и плохо освещенные места служат причиной 
несчастных случаев.

б) Не используйте электроинструменты во взрывоопасных 
местах, например вблизи горючих жидкостей, газов или пыли. 
Электроинструменты генерируют искры, которые могут воспламенить 
пыль или испарения.

в) Не позволяйте детям и посторонним людям находиться вблизи 
работающего электроинструмента. Отвлекающие факторы могут 
привести к потере контроля.

2) ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
a) Вилка электроинструмента должна соответствовать розетке. 

Никогда не переделывайте вилку. Не используйте никакие 
переходники для вилок инструментов с заземлением. Использование 
оригинальных вилок и соответствующих им розеток уменьшает риск 
поражения электрическим током.

б) Избегайте прикосновений к заземленным объектам, таким 
как трубы, радиаторы, плиты и холодильники. Риск поражения 
электрическим током выше, когда тело заземлено.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Прочитайте все предупреждения 
и инструкции по технике безопасности. Несоблюдение этих 
предупреждений и инструкций может привести к поражению 
электрическим током, пожару и (или) тяжелым травмам.

Общие предупреждения по безопасности при работе с электроинструментами

Перевод оригинальной инструкции

Область применения
Данное устройство предназначено для ударного сверления бетона, 
кирпича и камня, а также для неглубокого выдалбливания. Инструмент 
также подходит для безударного сверления дерева, металла, керамики и 
пластика.
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1. ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

в) Не подвергайте электроинструменты воздействию дождя или 
влаги. При попадании воды в электроинструмент увеличивается риск 
поражения электрическим током.

г) Обращайтесь с кабелем аккуратно. Никогда не переносите, не 
тяните и не выключайте электроинструмент за кабель. Держите 
кабель подальше от источников тепла, масла, острых предметов или 
движущихся частей. Поврежденные или запутанные кабели повышают 
опасность поражения электрическим током.

д) Для работы с электроинструментом вне помещения 
используйте предназначенный для этого удлинительный 
кабель. Использование кабеля, подходящего для использования вне 
помещения, снижает риск поражения электрическим током. 

е) Если работа с электроинструментами в условиях повышенной 
влажности неизбежна, используйте устройство защитного 
отключения (УЗО). Использование УЗО снижает риск поражения 
электрическим током.

3) ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
а) При использовании электроинструмента будьте бдительны, 

следите за своими действиями и следуйте здравому смыслу. 
Не пользуйтесь электроинструментом, если вы устали или находитесь 
под воздействием наркотиков, алкоголя или медикаментов. Даже 
кратковременная невнимательность при работе с электроинструментом 
может привести к тяжелым травмам. 

б) Используйте средства индивидуальной защиты. Всегда 
используйте защитные средства для глаз. Использование защитных 
средств, таких как респиратор, нескользкая защитная обувь, каска или 
средства защиты органов слуха в соответствующих условиях уменьшает 
риск получения травм. 

в) Не допускайте непреднамеренных запусков. Перед подключением 
инструмента к сети питания (или аккумулятору) и перед его переноской 
убедитесь, что выключатель находится в выключенном положении. Не 
держите палец на выключателе при переноске электроинструментов 
и не включайте вилку в розетку, если электроинструмент включен. Это 
может привести к несчастному случаю. 

г) Перед включением электроинструмента снимите с него 
регулировочные инструменты и гаечные ключи. Регулировочный 
инструмент или гаечный ключ, оставленный на вращающейся части 
электроинструмента, может стать причиной травмы. 

д) Не перенапрягайтесь. Всегда сохраняйте устойчивое положение и 
равновесие. Это позволит лучше контролировать электроинструмент в 
непредвиденных ситуациях. 

е) Одевайтесь надлежащим образом. Не надевайте свободную 
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1. ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

одежду и украшения. Держите волосы, одежду и перчатки подальше от 
движущихся частей. Свободная одежда, украшения и длинные волосы 
могут попасть в движущиеся части.

ж) При наличии пылеулавливающих устройств убедитесь в том, 
что они подключены и правильно работают. Использование 
пылеулавливающих устройств снижает вред, причиняемый пылью.

4) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА 
a) Не перегружайте электроинструмент. Используйте подходящий 

для ваших задач электроинструмент. Правильно выбранный 
электроинструмент более эффективен и безопасен при номинальной 
нагрузке. 

б) Не используйте электроинструмент, если его выключатель 
неисправен. Электроинструменты с неисправным выключателем 
опасны и подлежат ремонту.

в) Перед регулировкой, сменой аксессуаров или хранением 
отключите электроинструмент от сети питания и/или 
аккумуляторов. Такие меры предосторожности уменьшают риск 
случайного запуска электроинструмента. 

г) Храните неиспользуемые электроинструменты в недоступных 
для детей местах и не доверяйте электроинструмент лицам, не 
знакомым с ним и с этими инструкциями. Электроинструменты 
опасны в руках неподготовленных пользователей. 

д) Выполняйте техническое обслуживание электроинструментов. 
Проверьте выравнивание и сцепление подвижных деталей, наличие 
поломок и прочие условия, которые могут повлиять на работу 
электроинструмента. Если электроинструмент поврежден, перед 
использованием его необходимо отремонтировать. Недостаточный 
уход за электроинструментом является причиной многих несчастных 
случаев. 

е) Храните режущие инструменты в чистоте и заточенном 
состоянии. Правильно обслуживаемые и хорошо заточенные режущие 
инструменты меньше заклинивают и лучше контролируются. 

ж) Используйте электроинструмент, аксессуары, насадки 
и т. п. в соответствии с этими инструкциями, учитывая 
условия и специфику выполняемой работы. Использование 
электроинструмента для выполнения непредусмотренных операций 
может привести к опасным ситуациям. 

5) РЕМОНТ
a) Ремонт электроинструмента должен производиться 

квалифицированным специалистом с использованием только 
идентичных запасных частей. Это обеспечит безопасную работу 
электроинструмента. 
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1. Используйте средства защиты слуха. Воздействие шума может 
привести к ухудшению слуха.

2. Всегда используйте вспомогательную рукоятку, входящую 
в комплект инструмента. Потеря контроля может привести к 
получению травмы.

3. Всегда надевайте респиратор.
4. При выполнении работ, в ходе которых режущий элемент 

может касаться скрытой электропроводки или собственного 
кабеля, держите электроинструмент за изолированные 
поверхности. Контакт с проводами под напряжением может 
передать напряжение на металлические части электроинструмента, а 
через них — на тело оператора.

Дополнительные инструкции по технике безопасности для перфоратора

1. ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
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2. ОПИСАНИЕ
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Стопорная муфта
Стопорный винт ограничителя глубины
Ограничитель глубины
Переключатель вращения вперед/назад 
Переключатель блокировки 
Ручка регулировки скорости
Выключатель питания с регулятором скорости 
Переключатель дрель/зубило/перфоратор
Кнопка блокировки переключателя дрель/зубило/перфоратор
Вспомогательная рукоятка
Сверла SDS
Зубила
Патрон SDS-Plus
Зажимной патрон
Держатель

1
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Надевайте средства защиты органов слуха, если звуковое давление превышает 
80 дБ (А).

Параметры шума и вибрации

Информация о вибрации

Тип PDH26G1 (PDH — обозначение машинного 
оборудования, относящегося к классу перфораторов) 

Напряжение 220V-240V~50Hz
Потребляемая мощность 1100 W
Обороты холостого хода 0-1000/min
Ударная скорость 0-5000bpm
Энергия удара 3.5J
Тип патрона SDS-plus
Диаметр сверления (макс.)
Сталь 13 mm
Кирпичная кладка 26 mm  
Дерево 40 mm

Класс защиты /II
Масса устройства 3.2 kg

При тестировании в режиме перфоратора и дрели LpA  86dB(A) / KpA 3dB(A)
При тестировании в режиме перфоратора и дрели LwA  97dB(A) / KwA 3dB(A)

Ударное сверление бетона 
Уровень вибрации ah.HD= 8,3 м/с2 

Погрешность значения K=1,5 м/с²

Долбление
Уровень вибрации ah.Cheq= 7,2 м/с2 

Погрешность значения K=1,5 м/с²

Общие показатели вибрации (суммарная трехкомпонентная вибрация) определены в 
соответствии с EN 60745

Указанный общий показатель вибрации может быть использован для сравнения 
разных инструментов, а также для предварительной оценки уровня воздействия.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Минимизируйте риск вибрационного воздействия.
ВСЕГДА используйте только острые резцы, сверла и пильные полотна.
Обслуживайте изделие в соответствии с данными инструкциями и хорошо смазывайте (при 
необходимости).
Если инструмент будет использоваться регулярно, приобретите антивибрационные аксессуары.
Не используйте инструмент при температуре ниже 10 °C.
Планируйте рабочий график таким образом, чтобы распределить использование инструментов с 
высокой вибрацией на несколько дней.

Как используется инструмент и как режется или просверливается материал.
Инструмент находится в надлежащем состоянии и хорошо обслуживается. 
Для инструмента используются правильные насадки, которые всегда хорошо заточены и 
находятся в надлежащем состоянии.
Оператор правильно и крепко держится за рукоятку устройства и использует антивибрационные 
средства защиты.
Инструмент используется только по назначению согласно его конструкции и настоящим 
инструкциям. 

При неправильном использовании данное устройство может способствовать 
появлению вибрационного синдрома рук.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! При оценке уровня воздействия вибрации в реальных условиях 
необходимо также принимать во внимание все периоды рабочего цикла, в том числе когда 
инструмент отключен или работает вхолостую. Это может значительно снизить уровень 
воздействия в течение всего времени работы.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Реальное вибрационное воздействие электроинструмента может 
отличаться от указанного в зависимости от способа использования инструмента. Факторы, 
обуславливающие силу вибрационного воздействия, приведены ниже.

Аксессуары

Рекомендуем приобретать все 
принадлежности в том же магазине, 
где был куплен сам инструмент. 
Дополнительные сведения см. на 
упаковке принадлежностей. Работники 
магазина помогут с выбором и дадут 
необходимые советы.

1 вспомогательная рукоятка 1
1 ограничитель глубины 1
1 сверло SDS (8*160 мм) 1
1 быстросъемный бесключевой патрон 
(13 мм) 1
2 зубила SDS (кузнечное зубило 1*210 мм 
+ плоское зубило 1*210 мм) 2

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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1.  Если электроинструмент не запускается, в первую очередь проверьте подключение к 
источнику питания.

2.  Если инструмент слишком сильно нагревается при использовании, выберите режим дрели и 
дайте устройству поработать на максимальной скорости без нагрузки в течение 2 минут.

3.  Если эффективность работы инструмента снизилась, добавьте необходимое количество 
смазки в соответствующий резервуар.

4.  При неудовлетворительном результате работы инструмента проверьте насадку — она могла 
затупиться.

5.  Если самостоятельно устранить неисправность не удается, доставьте инструмент 
авторизованному дилеру для ремонта.

Всегда извлекайте вилку из розетки перед регулировкой или обслуживанием.
В устройстве отсутствуют части, обслуживаемые пользователем. Никогда не используйте воду 
или химические чистящие средства для чистки электроинструмента. Протирайте сухой тканью. 
Храните электроинструмент в сухом месте. Содержите вентиляционные отверстия в чистоте. 
Следите за тем, чтобы на органах управления не было пыли. Иногда через вентиляционное 
отверстие можно увидеть искры. Это нормально и не повредит электроинструмент.  
Если кабель питания поврежден, то во избежание поражения электрическим током его должен 
заменить изготовитель, его технический представитель или другой квалифицированный 
специалист.
Если угольные щетки необходимо заменить, это должен сделать квалифицированный 
специалист по ремонту (всегда заменяйте две щетки одновременно).

5. УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

4. ОБСЛУЖИВАНИЕ

6. ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Данная маркировка означает, что это устройство нельзя выбрасывать вместе с 
другими бытовыми отходами на территории ЕС. Во избежание потенциального 
вреда окружающей среде и здоровью людей от неконтролируемого выброса 
отходов это устройство необходимо утилизировать с учетом возможности 
вторичного использования материальных ресурсов. Для возврата 
использованного устройства воспользуйтесь возможностями служб возврата и 
сбора или обратитесь в розничную сеть, в которой было приобретено устройство. 

Устройство будет принято для дальнейшей экологически безопасной утилизации.
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7. ГАРАНТИЯ

1.  Продукция компании Dexter разработана в соответствии с высшими стандартами 
качества для бытовых инструментов. Компания Dexter предоставляет на свою продукцию 
24-месячную гарантию с даты приобретения. Эта гарантия распространяется на все дефекты 
материалов и производства, которые могут возникнуть. Никакие другие претензии любого 
вида, прямые или косвенные, относящиеся к людям или материалам, не могут быть 
удовлетворены. Продукция Dexter не предназначена для профессионального применения.

2.  В случае возникновения проблемы или обнаружения дефекта необходимо прежде всего 
обратиться к дилеру компании Dexter. В большинстве случаев дилер компании Dexter 
может решить проблему или устранить дефект.

3.  Ремонт или замена деталей не продлевают изначальный срок гарантии.
4.  Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие вследствие износа или 

неправильного обращения. Кроме прочего, это касается неисправностей, связанных с 
износом выключателей, защитных цепей и двигателей.

5.  Претензия в рамках гарантийных обязательств может быть принята только при следующих 
условиях.

 • Имеется подтверждение даты покупки в виде чека.
 • Никакой ремонт и/или замена частей устройства не проводились третьими лицами.
 • Инструмент использовался должным образом (не перегружался и на него не 

устанавливались комплектующие сторонних производителей).
 • Нет следов повреждений вследствие внешних воздействий, таких как песок или камни.
 • Нет следов повреждений вследствие несоблюдения инструкций по технике безопасности и 

правил использования.
 • Отсутствуют форс-мажорные обстоятельства с нашей стороны.
 • Прилагается описание претензии.
6.  Условия гарантийного обслуживания применяются вместе с нашими правилами продажи и 

поставки.
7.  Неисправные инструменты, подлежащие возврату в компанию Dexter через дилера Dexter, 

компания Dexter принимает при условии надлежащей упаковки изделия. Если покупатель 
возвращает товары непосредственно в компанию Dexter, компания сможет выполнить 
обслуживание таких товаров только при условии, что покупатель оплачивает расходы на 
доставку.

8.  Компания Dexter не принимает продукцию, не упакованную должным образом.
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8. ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ НОРМАМ ЕС

ADEO Services 
135 rue Sadi Carnot 

CS 00001 
59790 Ronchin - France

Мы с полной ответственностью заявляем, что настоящий перфоратор PDH26G1 
соответствует следующим стандартам или стандартизационным документам.

Заявляем, что данный продукт 

Описание: перфоратор
Тип PDH26G1 (PDH — обозначение машинного оборудования, относящегося к классу 

перфораторов) 
Функция: ударное сверление различных материалов 

Соответствует следующим Директивам
Директива по машинному оборудованию 2006/42/EC

Директива об электромагнитной совместимости 2014/30 /EU 
Директива RoHS 2011/65/EU с изменениями, внесенными Директивой (EU) 2015/863

Соответствует стандартам
EN 60745-1:2009+A11:2010

EN 60745-2-6:2010
EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011

EN 55014-2:2015
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
IEC 62321-1:2013
IEC 62321-2:2013

IEC 62321-3-1:2013
IEC 62321-4:2013+AMD1:2017

IEC 62321-5:2013
IEC 62321-6:2015

IEC 62321-7-1:2015
IEC 62321-7-2:2017

IEC 62321-8:2017
ISO 17075:2017

Две последние цифры года присвоения маркировки CE: 19

Подписано в Шанхае 09-05-2019
Ричи ПЕРМАЛ (Richie PERMAL)
Руководитель отдела контроля качества поставщиков
Официальный представитель Жюльен Ледин (Julien Ledin), руководителя отдела качества 
ADEO Services 135 Rue Sadi Carnot — CS 00001 59790 RONCHIN — France (Франция)
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Warning.

WARNING! To reduce  
the risk of injury, user must read instruction manual.

Wear ear protection.

This product is recyclable. If it cannot be used anymore, please take it 
to waste recycling centre. 

Wear safety glasses.

Double insulation.

Waste electrical products should not be disposed of with 
household waste. Please recycle where facilities exist. Check 
with your Local Authority or retailer for recycling advice.

Wear dust mask.
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1. SAFETY INSTRUCTIONS

Save all warnings and instructions for future reference.
The term “power tool” in the warnings refers to your mains-operated (corded) 
power tool or battery-operated (cordless) power tool.

1)  WORK AREA SAFETY
a)  Keep work area clean and well lit. Cluttered or dark areas invite accidents.
b)  Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the 

presence of flammable liquids, gases or dust. Power tools create sparks 
which may ignite the dust or fumes.

c)  Keep children and bystanders away while operating a power tool. 
Distractions can cause you to lose control.

2)  ELECTRICAL SAFETY
a)  Power tool plugs must match the outlet. Never modify the plug in 

any way. Do not use any adapter plugs with earthed (grounded) 
power tools. Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of 
electric shock.

b)  Avoid body contact with earthed or grounded surfaces, such as pipes, 
radiators, ranges and refrigerators. There is an increased risk of electric 
shock if your body is earthed or grounded.

c)  Do not expose power tools to rain or wet conditions. Water entering a 
power tool will increase the risk of electric shock.

d)  Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying, pulling or 
unplugging the power tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or 
moving parts. Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.

 WARNING! Read all safety warnings and all instructions.  Failure 
to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire 
and/or serious injury.

General power tool safety warnings

Original Instructions

Intended Use
The machine is intended for hammer drilling in concrete, brick and stone as well 
as for light chiseling work. It is also suitable for drilling without impact in wood, 
metal, ceramic and plastic.
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1. SAFETY INSTRUCTIONS

e)  When operating a power tool outdoors, use an extension cord 
suitable for outdoor use. Use of a cord suitable for outdoor use reduces the 
risk of electric shock. 

f)  If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use a 
residual current device (RCD) protected supply. Use of an RCD reduces 
the risk of electric shock. 

3)  PERSONAL SAFETY
a)  Stay alert, watch what you are doing and use common sense when 

operating a power tool. Do not use a power tool while you are tired 
or under the influence of drugs, alcohol or medication. A moment of 
inattention while operating power tools may result in serious personal injury. 

b)  Use personal protective equipment. Always wear eye protection. 
Protective equipment such as dust mask, non-skid safety shoes, hard hat, 
or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal 
injuries. 

c)  Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in the off-
position before connecting to power source and/or battery pack, 
picking up or carrying the tool. Carrying power tools with your finger on 
the switch or energising power tools that have the switch on invites accidents. 

d)  Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool 
on. A wrench or a key left attached to a rotating part of the power tool may 
result in personal injury. 

e)  Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times. This 
enables better control of the power tool in unexpected situations. 

f)  Dress properly. Do not wear loose clothing or jewellery. Keep your hair, 
clothing and gloves away from moving parts. Loose clothes, jewellery or long 
hair can be caught in moving parts.

g)  If devices are provided for the connection of dust extraction and 
collection facilities, ensure these are connected and properly used. 
Use of dust collection can reduce dust-related hazards.

4)  POWER TOOL USE AND CARE 
a)  Do not force the power tool. Use the correct power tool for your 

application. The correct power tool will do the job better and safer at the 
rate for which it was designed. 

b)  Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off. 
Any power tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and 
must be repaired.
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1. SAFETY INSTRUCTIONS

c)   Disconnect the plug from the power source and/or the battery pack 
from the power tool before making any adjustments, changing 
accessories, or storing power tools. Such preventive safety measures 
reduce the risk of starting the power tool accidentally. 

d)   Store idle power tools out of the reach of children and do not allow 
persons unfamiliar with the power tool or these instructions to 
operate the power tool. Power tools are dangerous in the hands of 
untrained users. 

e)   Maintain power tools. Check for misalignment or binding of moving 
parts, breakage of parts and any other condition that may affect the power 
tool’s operation. If damaged, have the power tool repaired before use. Many 
accidents are caused by poorly maintained power tools. 

f)   Keep cutting tools sharp and clean. Properly maintained cutting tools 
with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control. 

g)   Use the power tool, accessories and tool bits etc. in accordance with 
these instructions, taking into account the working conditions and 
the work to be performed. Use of the power tool for operations different 
from those intended could result in a hazardous situation. 

5)   SERVICE
a)  Have your power tool serviced by a qualified repair person using only 

identical replacement parts. This will ensure that the safety of the power 
tool is maintained.
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1. Wear ear protectors. Exposure to noise can cause hearing loss.
2. Use auxiliary handle(s), if supplied with the tool. Loss of control can 

cause personal injury.
3.  Hold power tools by insulated gripping surfaces, when performing 

an operation where the cutting accessory may contact hidden 
wiring or its own cord. Cutting accessory contacting a “live” wire 
may make exposed metal parts of the power tool “live” and could 
give the operator an electric shock.

4.  Always wear a dust mask.

Hammer safety warnings

1. SAFETY INSTRUCTIONS
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2.  DESCRIPTION 

1
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Locking sleeve
Locking screw for depth gauge
Depth gauge
Forward/reverse selector switch 
Lock-On switch 
Speed change knob
On/Off switch with variable speed 
Drill/chisel/hammer drill action selector switch
Locking button for drill, hammer drill and chisel action selector switch
Auxiliary handle
SDS drill bits
Chisels
SDS-Plus chuck
Drilling chuck
Holder

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
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15
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Wear ear protection when sound pressure is over 80dB(A).

Noise and vibration data

Vibration information

Type PDH26G1 (PDH-designation of machinery, representative of Hammer) 

Voltage 220V-240V~50Hz
Power input 1100 W
No load speed 0-1000/min
Impact rate 0-5000bpm
Impact energy 3.5J
Chuck type SDS-plus
Drilling capacity max
Steel 13 mm
masonry 26 mm  
Wood 40 mm

Protection class /II
Machine weight 3.2 kg

When tested at hammer & drill mode: LpA  86dB(A) / KpA 3dB(A)
When tested at hammer & drill mode: LwA  97dB(A) / KwA 3dB(A)

Hammer drilling into concrete 
Vibration emission value ah.HD= 8.3 m/s2 

Uncertainty K = 1.5m/s²

Chiseling
Vibration emission value ah.Cheq= 7.2 m/s2  

Uncertainty K = 1.5m/s²

Vibration total values (triax vector sum) determined according to EN 60745:

The declared vibration total value may be used for comparing one tool with another, and may 
also be used in a preliminary assessment of exposure.

3. TECHNICAL DATA
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Helping to minimize your vibration exposure risk.
ALWAYS use sharp chisels, drills and blades.
Maintain this tool in accordance with these instructions and keep well lubricated (where appropriate).
If the tool is to be used regularly then invest in anti vibration accessories.
Avoid using tools in temperatures of 10°C or less.
Plan your work schedule to spread any high vibration tool use across a number of days.

How the tool is used and the materials being cut or drilled.
The tool being in good condition and well maintained 
The use the correct accessory for the tool and ensuring it is sharp and in good condition.
The tightness of the grip on the handles and if any anti vibration accessories are used.
And the tool is being used as intended by its design and these instructions. 

This tool may cause hand-arm vibration syndrome if its use is not adequately managed

 WARNING!  To be accurate, an estimation of exposure level in the actual conditions of use 
should also take account of all parts of the operating cycle such as the times when the tool is 
switched off and when it is running idle but not actually doing the job. This may significantly 
reduce the exposure level over the total working period.

 WARNING: The vibration emission value during actual use of the power tool can differ from 
the declared value depending on the ways in which the tool is used dependant on the following 
examples and other variations on how the tool is used:

Accessoires

We recommend that you purchase your 
accessories from the same store that 
sold you the tool. Refer to the accessory 
packaging for further details. Store 
personnel can assist you and offer advice.

1 Auxiliary handle   1
1 Depth gauge 1
1 SDS drill bits(8*160mm) 1
1 Quick change keyless chuck (13mm) 1
2 SDS chisels (1*210mm Piont chisel + 
1*210mm Plate chisel) 2

3. TECHNICAL DATA
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1. If your power tool does not start, check the plug on the power supply first.
2. If your hammer becomes too hot in use, set the hammer switch to the drill mode and allow your drill 

to operate at maximum speed without load for 2 minutes.
3. If your hammer work efficiency is too low, please add sufficient grease in the grease box.
4. If your hammer use in low efficiency, please check whether the tool is blunt.
5. If a fault can not be rectified, return the tool to an authorized dealer for repair.

Remove the plug from the socket before carrying out any adjustment, servicing or maintenance.
There are no user serviceable parts in your power tool. Never use water or chemical cleaners to clean 
your power tool. Wipe clean with a dry cloth. Always store your power tool in a dry place. Keep the 
motor ventilation slots clean. Keep all working controls free of dust. Occasionally you may see sparks 
through the ventilation slots. This is normal and will not damage your power tool.  
If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly 
qualified persons in order to avoid a hazard.
If the carbon brushes need to be replaced, have this done by a qualified repair person (always replace 
the two brushes at the same time).

5. TROUBLESHOOTING

4. MAINTENANCE

6. ENVIRONMENTAL PROTECTION

This label indicates that this product should not be disposed with other
household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the
environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it
responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your
used device, please use the return and collection systems or contact the retailer
where the product was purchased. They can take this product for environmentally safe 
recycling.
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7. GUARANTEE

1.   Dexter products are designed to the highest DIY quality standards. Dexter provides a 24-month 
warranty for its products, from the date of purchase. This warranty applies to all material and 
manufacturing defects which may arise. No further claims are possible, of whatever nature, direct 
or indirect, relating to people and /or materials. Dexter products are not intended for professional 
use.

2.   In the event of a problem or defect, you should first always consult your Dexter dealer. In most 
cases, the Dexter dealer will be able to solve the problem or correct the defect.

3.  Repairs or the replacement of parts will not extend the original warranty period.
4.   Defects which have arisen as a result of improper use or wear are not covered by the warranty.

Amongst other things, this relates to switches, protective circuit switches and motors, in the event 
of wear.

5.  Your claim upon the warranty can only be processed if:
 • Proof of the purchase date can be provided in the form of a receipt.
 • No repairs and/or replacements have been carried out by third parties.
 •  The tool has not been subjected to improper use (overloading of the machine or fitting 

nonapproved accessories).
 • There is no damage caused by external influences or foreign bodies such as sand or stones.
 •  There is no damage caused by non-observance of the safety instructions and the instructions for 

use.
 • There is no force majeure on our part.
 • A description of the complaint is enclosed.
6.   The warranty stipulations apply in combination with our terms of sale and delivery.
7.   Faulty tools to be returned to Dexter via Dexter dealer will be collected by Dexter as long as the 

product is properly packaged. If faulty goods are sent directly to Dexter by the consumer, Dexter 
will only be able to process these goods if the consumer pays the shipping costs.

8.  Products which are delivered in a poorly packaged condition will not be accepted by Dexter.
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8. EC DECLARATION OF CONFORMITY 

ADEO Services 
135 rue Sadi Carnot 

CS 00001 
59790 Ronchin - France

Declare that the product, 
Description   Rotary Hammer

Model   PDH26G1 (PDH-designation of machinery, representative of Hammer) 
Function     Hammering various materials 

Meets the requirements of the  follwing Council Directives: 
Machinery Directive 2006/42/EC

Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU
RoHS Directive (EU)2015/863 amending 2011/65/EU

Standards conform to:
EN 60745-1:2009+A11:2010

EN 60745-2-6:2010
EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011

EN 55014-2:2015
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
IEC 62321-1:2013
IEC 62321-2:2013

IEC 62321-3-1:2013
IEC 62321-4:2013+AMD1:2017

IEC 62321-5:2013
IEC 62321-6:2015

IEC 62321-7-1:2015
IEC 62321-7-2:2017

IEC 62321-8:2017
ISO 17075:2017

Serial No.:  
Last two number of the year CE marking applied: 19

Signed in Shanghai    09-05-2019
Richie PERMAL
Supplier Quality Leader
Authorized representative of Julien Ledin, ADEO Quality Leader
ADEO Services 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN – France
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Made In P. R.C. 20XX*  2 жыл кепілдік  / Гарантия 2 года /   2-years guarantee 

Сериялық номері /Серийный номер / Serial No. :

ADEO Services - 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001
59790 RONCHIN - FranceFR

RU

UA



Rotary Hammer

PDH26G1

XX/XXXX

Перевод оригинала инструкции / Original Instructions

RU

KZ

EN

         Руководство По Сборке
          и Эксплуатации

         Assembly - Use -
         Maintenance Manual

ADEO Services 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France
Made in P.R.C 20XX

EAN CODE / Партия № :3276000228318

Копию сертификата соответствия или декларации о соответствии на данный товар можно получить на 
информационной стойке любого из магазинов Леруа Мерлен Восток.
Лицо уполномоченное принимать претензии по качеству товара: 000 ЛЕРУА МЕРЛЕН ВОСТОК, 141031, Московская
область, г. Мытищи, Осташковское шоссе, д.1, PОССИЯ

Сделано в Китае

ПЕРЕВОД ОРИГИНАЛЬНЫХ ИНСТРУКЦИЙ

Serial no. / Серийный номер: 
Чжэцзян ДэШо Электрик Эпплайэнс Ко., Лтд.
Адрес: №111, Цзиньгуй Саус Роуд, Чэнси Нью Эриа, Юнкан Сити, Цзиньхуа Сити, Чжэцзян Провинс, Китай, 321300

Қауіпсіздік техникасы
және құқықтық
нормалар жетекшілігі
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 Примечания /
 

 Notes
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Внимание! Опасно! / Caution danger 

Соблюдайте правила техники 
безопасности / Observe 

Включение под напряжение /  Power up

Чистка / Cleaning 

Правильный / Correct

Не под напряжением / Power o�

Неправильный /  Incorrect

            ЕСКЕРТУ! Қауіпсіздік техникасының барлық ескертулерін және нұсқаулықтарын оқыңыз. Бұл ескертулер мен 
нұсқаулықтардың орындалмауы электр тогының соғуына, өртке және/немесе ауыр зақымдарға әкеліп соқтыруы мүмкін.Барлық 
ескертулер мен нұсқаулықтарды пайдалану үшін сақтап қойыңыз
       ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Прочитайте все предупреждения и инструкции по технике безопасности. Несоблюдение этих 
предупреждений и инструкций может привести к поражению электрическим током, пожару и (или) тяжелым травмам. Сохраните все 
предупреждения и инструкции для использования в будущем.
            WARNING! Read all safety warnings and all instructions. Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, re 
and/or serious injury. Save all warnings and instructions for future reference.
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Preparation
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Use

ИспользованиеRU
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Maintenance

УходRU
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Winter storage
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Гарантия 2 года /   2-years guarantee Made In P. R.C. 20XX

ADEO Services - 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001
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