HYD-223
FÚRÓGÉP

BARKÁCSOLÁSI CÉLRA

Műszaki adatok

Befogható legnagyobb
Fémfúráshoz
Betonba
Puhafához, lapfúróval
Teljesítmény
Zajszint
Fordulatszám
Váltóáram
Vibráció
Gép súlya

Ø13mm
Ø 10mm
Ø 10mm
Ø 20mm
650W
Lpa 90 dB Lwa 101 dB
230V

K 3dB
0-3000 rpm.
50/60Hz

1,5m/s2
1,97 kg
Magyarországi kizárólagos forgalmazó:
Devon Imp-Ex Kft.
Garanciális szerviz és raktár:
1211 Budapest (Csepel Gyártelep)
Déli bekötő-út 10/C
www.hyundai-barkacsgep.hu

Licensed by Hyundai Corporation, Korea

FIGYELEM:
A gép fordulatszámát a fokozatmentes indítógomb (3) teljes behúzása után a
baloldalon (hüvelykujjunknál) lévĘ nyomógomb (5) benyomásával állandósítani
lehet. Kikapcsolása az indítógomb újbóli teljes behúzása majd elengedése után
automatikusan megtörténik.
A fúrógép barkácsolási célra készült, összességében napi két óránál több használat
nem megengedett. Az utasítások be nem tartása a garancia megvonását jelentheti.
Fontos:
Ne váltson forgásirányt (4), ha a tokmány forog, várjon, míg a gép forgása teljesen leáll.
A garancia érvénytelenné válik, ha a használat nem megfelelő, vagy nem tartották be a
gyártó utasításait. Javítást csak a hivatalos szakszervizben szabad elvégezni.
A készülék nem ipari célú felhasználásra készült, napi maximális használati ideje 2 óra.
Fúrás, ütve fúrás:
A téglafal, beton és hasonló anyagok kivételével, fúráshoz a normál fúró állásba
nyomjuk a (7) gombot. Ütve fúráshoz, ellenkező irányba váltsa a (7) gombot a
túloldalról visszanyomva.

A GÉP FŐBB RÉSZEI
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MŰANYAG GÉPTEST
TOKMÁNY
POTMÉTERES INDÍTÓGOMB
IRÁNYVÁLTÓ KAPCSOLÓ
FORGÁST RÖGZÍTŐ GOMB
MARKOLAT RÖGZÍTŐ CSAVAR
ÜTVEFÚRÁS ÁTKAPCSOLÓ GOMB
MÉLYSÉG ÜTKÖZŐRÚD RÖGZÍTŐ CSAVAR
MARKOLAT
POTMÉTER

ÜZEMBEHELYEZÉS
A markolat felszerelése:
A külön csomagolt markolatot (9) a tokmányon (2) keresztül húzzuk a géptest erre
kialakított részére és rögzítsük azt a (6) markolatrögzítő csavar segítségével a nekünk
legmegfelelőbb pozícióba.
A fúró szerszám befogása:
Lazítsa meg a tokmány (2) szorító pofáit a következőképpen. Helyezze a tokmánykulcs
(tartozék) hengeres alsó részét a tokmány három erre kialakított furatából abba, amelyik a
legjobban kézre esik ahhoz, hogy behelyezve a tokmánykulcsot annak fogazatát a
tokmányéhoz illesztve azt az óramutató járásával ellentétes irányba forgatva lazítsuk fel a
szorítást. Ezután kézzel (ujjainkkal) könnyedén forgatva nyissuk a pofákat olyan nagyságúra,
hogy a betenni kívánt fúrószár könnyedén becsusszanjon a tokmány pofái közé. A fúrószárat
behelyezve kézzel (ujjainkkal) könnyedén húzzuk rá a tokmányt az óramutató járásával
megegyező irányba forgatva a fúró szárára. A kulcsot behelyezve és azt is az óramutató
járásával megegyező irányba forgatva, húzzuk meg véglegesen a szerszámot, ügyelve arra,
hogy a szerszám befogása megfelelően biztonságos legyen. Tartsa a tokmánykulcsot az arra
kialakított helyen a markolat alatti kábelvédő gumiban.
A fúrótokmány fel és leszerelése:
Közelítsük a tokmány (2) menetes furatát gépünk menetes tengelyéhez és elérve azt az
óramutató járásával megegyező irányba kapassuk rá a fejet a tengelyre. Ezután pedig
folytatva a forgatást csavarjuk fel tövig a menetes tengelyre azt. Komolyabban meghúzni
úgy lehetséges, hogy a tokmányba egy imbuszkulcsot fogva, azt enyhe kalapácsütésekkel
ütögetve véglegesen rögzíthetjük tokmányunkat a tengelyen.
Felhasználás
Fa és fém fúrása, ütvefúrás betonba, téglafalba. Ne használja a készüléket más célra, mint
amire tervezték. Minden egyéb felhasználás tilos.
Biztonsági elĘírások
Mielőtt fal fúrásába kezd, ellenőrizze, hogy ne fúrjon bele elektromos vezetékekbe, gáz- vagy
vízcsőbe. Amennyiben lehetséges használjon detektort, a fémek, vezetékek feltérképezésére.
Mielőtt fúrót cserél, mindig húzza ki a készüléket a hálózatból. A tokmánykulcsot mindig a
tartójában tárolja.
A sérülések elkerülése érdekében a munkadarabot lehetőeg rögzítse le.
Csavarozás vagy fúrás közben ne engedje, hogy a fúrógép motorja a terhelés miatt
megálljon.
Fúrás fémbe és fába
Soha ne használja az ütvefúrás opciót, amikor fát vagy fémet fúr. Az ütvefúrás kapcsoló
legyen kikapcsolva és az irány előremenetre állítva. A forgási sebességet a fokozatmentes
indítógomb (3) behúzásával változtathatja. A készüléken normál, kulcsos fúrótokmány van.
Fúrás betonba
Az ütvefúrás gombot (7) váltsa ütvefúrás állásba, és lassan kezdjen hozzá a fúráshoz.
Falfúrásnál használja a mélységütközőt (tartozék), amit (8) csavarral rögzítsen a megfelelő
helyzetben a markolat erre kialakított nyílásában.

MUNKAVÉDELMI UTASÍTÁSOK
FIGYELEM
Elektromos kisgépek használatakor a tűz, áramütés és személyi sérülés veszélyének
csökkentése érdekében mindig be kell tartani az alapvető munkavédelmi
óvórendszabályokat, ideértve az alábbiakban leírtakat is. Mielőtt megkezdené termékünk
használatát, olvassa el mindezeket az utasításokat és őrizze is meg eket.
A biztonságos működtetés érdekében:
1. Tartsa tisztán a munkaterületet.

A munkaterületen és munkapadon lévő rendetlenség, fokozza a sérülés veszélyét.
2. Vizsgálja meg a munkavégzés környezetét.

Az elektromos kisgépeket nem szabad a szabadban, esőben és nyirkos nedves
helyeken használni.
Gondoskodjon a munkavégzés helyének megfelelő megvilágításáról. Tilos az
elektromos kisgépeket tűz és robbanásveszélyes környezetben használni.
3. Védekezzen az áramütés ellen.

El kell kerülni a földet, vagy letestelt felületek (csővezetékek, fűtőtestek, stb.) érintését,
munkavégzés közben.
4. Tartsa távol a kisgyermekeket.

Ne engedjük a munkaterület közelébe a gyermekeket, tartsunk távol mindenkit a
vezetékektől és hosszabbítóktól, valamint a gépektől, akik nem a munkavégzéshez
kapcsolódóan vannak jelen.
5. A használaton kívüli kisgépeket rakja el.

Ezeket, a kisgépeket, száraz magasan fekvő és zárható helyen kell tárolni, hogy
illetéktelenek, vagy kisgyermekek ne tudjanak hozzáférni.
6. Ne erőltesse a gépet.

A megfelelő nyomáserősséggel használja a gépet. Amennyiben lehetséges rögzítse a
fúrandó munkadarabot.
7. Használja mindig a megfelelő gépet és szerszámot.

Ne erőltesse túl gépét. Nagyobb teljesítményű gépet igénylő munkavégzéshez,
használjon nagyteljesítményű gépet. Ne használjon kisgépeket a rendeltetéstől eltérő
célra.
8. Viseljen megfelelő ruházatot.

Nem szabad bő ruhát, vagy ékszereket viselni, ezek ugyanis beakadásukkal balesetet
okozhatnak.
Kültéri munkához, gumikesztyűt és csúszásmentes lábbelit célszerű viselni. A hosszú
hajat le, vagy be kell kötni.
9. Használjon védőszemüveget és fülvédőt.

Porképződéssel járó munkavégzés során az arcmaszk, (porvédő maszk) viselése is
ajánlott.

CE MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
(A 79/1997(XII.31.) IKIM rendelet és a 31/1999. (VI.11.) GM-KHVM és a 21/1998(IV.17.) IKIM
rendelet előírásai szerint.
Száma: 2-1/2016
Alulírott az alábbi exportőr nevében:
Exportőr: Kinpow Trading Company Ltd.
Címe : 8F,Building 9,North Bank Fortune Centre,Jiang Bei District,Ningbo,315020,China
Illetve a termék magyarországi tovább forgalmazója nevében :
Európai Importőr : NOVA ROLL plus S.r.o.
Címe :
943 01 Sturovo, Jesenského 37/13, Slovakia
Ezennel kijelentem, hogy az alábbi termék :
Termék azonosítása :

HYUNDAI HYD 223 ütvefúró 500 W
(MODEL No: Z1J-HDA-13 )

Megfelel a következő EK direktívák előírásainak :
Elektromágneses Kompatibilitás Direktíva 2004/108/EK
Alacsony Feszültségű Direktíva 2006/95/EK előírás
Gépdirektíva 98/37/EK(2009.12.28-ig)2006/42/EK(2009.12.28-tól)előírás
gépekre,szerkezetekre
és, hogy az alább hivatkozott szabványok és/vagy műszaki előírások kerülnek alkalmazásra:
EN 55014-1:2006
EN 55014-2:1997+A1:2001
EN61000-3-2:2006
EN61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005
EN60745-2-1:2003+A11:2007
EN60745-1:2006
Egyéb hivatkozások és vonatkozó direktíva(-ák) által megkívánt információk:
TÜV Certificate No.: AN 50074129 0001,AM 50074131 0001
A CE jel első kiadásának ideje és helye: 2006. március 01. Köln
Készült a CENELEC 3.sz, Memorandum „A” melléklet valamint az EN 45014 figyelembevételével.

Budapest, 2016.08.05.
…………………………………
Tóth János
Ügyvezető igazgató
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HULLADÉKKEZELÉS: Az elektromos kéziszerszámokat, tartozékokat és
csomagolóanyagokat a környezetvédelmi szempontoknak megfelelően
kell újrafelhasználásra leadni. Csak az EU- tagországok számára: Ne
dobja ki az elektromos kéziszerszámokat a háztartási szemétbe! Az
elhasznált villamos és elektronikus berendezésekre vonatkozó
2002/96/EG európai irányelvnek és a megfelelő országos törvényekbe
való átültetésnek megfelelően a már nem használható elektromos
kéziszerszámokat külön össze kell gyűjteni és a környezetvédelmi
szempontoknak megfelelően kell újrafelhasználásra leadni.
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