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Táp feszültség 230 V / 50Hz 
Teljesítmény 950 W 
Fordulatszám 0-1300 ford./perc 
Ütési szám 0-4500/perc 
Max fúrás Ø Fa 32 mm 
Max fúrás Ø Beton 24 mm 
Max fúrás Ø Fém 13 mm 
Kettős szigetelés      / II 
Lpa 90 dB (A) 
Lwa 101 dB (A) 
K 3 dB (A) 
Szerszám SDS + 
Súly nettó/bruttó 3.2 kg 



Általános tudnivalók 
 

Olvassa el és őrizze meg a használati útmutatót 
 

A használati útmutató az 950 wattos fúrókalapácshoz tartozik. 
Fontos tudnivalókat tartalmaz az üzembe helyezéssel és a kezeléssel kapcsolatban. 
Az egyszerűség kedvéért az 950 wattos fúrókalapács helyett a továbbiakban csak a „fúrókalapács” 
szót használjuk. 
A fúrókalapács használata előtt alaposan olvassa el a használati útmutatót, különösen a biztonsági 
utasításokat. A használati útmutató figyelmen kívül hagyása súlyos sérülésekhez vagy a fúrókalapács 
károsodásához vezethet. 
A használati útmutató az Európai Unióban érvényes szabványok és szabályok alapján készült. 
Kövesse az adott országban érvényes irányelveket és törvényeket is. 
Őrizze meg a használati útmutatót. Amennyiben a fúrókalapácsot továbbadja másoknak, feltétlenül 
mellékelje a használati útmutatót is. 
A használati útmutatót megigényelheti ügyfélszolgálatunktól PDF-formátumban is.  
 
Jelmagyarázat 
A használati útmutatóban, a fúrókalapácson és a csomagoláson a következő jelöléseket használtuk. 
 

 

 
A fúrókalapács használata előtt alaposan olvassa el a használati útmutatót. 

 
 
Figyelmeztetés. 

 
 
Kettős szigetelés, II. védelmi osztály 

 

 
Viseljen hallásvédő eszközt. 

 

 
Viseljen védőszemüveget. 

 

 
Viseljen pormaszkot. 

 
Az itt látható jellel ellátott termékek teljesítik az Európai Gazdasági Térség 
valamennyi vonatkozó közösségi előírását. 

 
Rendeltetésszerű használat 
 
A fúrókalapácsot kizárólag olyan anyagok kalapácsfúrásához és véséséhez tervezték, mint a beton, a 
tégla és a kőzet. Mindemellett a fúrókalapács alkalmas olyan anyagok fúrásához is, mint a fém vagy a 
fa. Egészségkárosító anyagokat, például azbesztet nem szabad a fúrókalapáccsal fúrni. A fúrókalapács 
kizárólag magánhasználatra szolgál, üzemi, kereskedelmi pl.: kölcsönzés célokra nem alkalmas. 
 
A fúrókalapácsot kizárólag a használati útmutatónak megfelelően használja. Bármely más 
használat rendeltetésellenes használatnak minősül, anyagi kárt és/vagy személyi sérülést okozhat.  
 
A fúrókalapács nem gyermekeknek való játékszer. 
A gyártó és a forgalmazó a rendeltetésellenes vagy hibás használatból eredő károkért nem 
vállal felelősséget. 



Áramütés veszélye! 
 
A hibás elektromos, illetve a túl magas hálózati feszültség áramütéshez vezethet. 
A fúrókalapácsot csak az adattáblán szereplő értékeknek megfelelő hálózati feszültségű aljzathoz 
csatlakoztassa. (230 V) 
 
A fúrókalapácsot csak jól hozzáférhető hálózati aljzathoz csatlakoztassa, hogy gond esetén gyorsan le 
tudja választani azt az elektromos hálózatról. 
Ne használja a fúrókalapácsot, ha sérülést lát rajta, vagy ha a hálózati kábel, illetve a hálózati 
csatlakozó meghibásodott. 
Ha a fúrókalapács hálózati kábele megsérült, a veszélymegelőzés érdekében ki kell cseréltetni a 
szervízzel, vagy megfelelő képzettségű személlyel. 
 
Ne nyissa fel a készülék házát, hanem bízza szakemberre a javítást. Forduljon szakműhelyhez. 
Nem érvényesíthető garanciális és jótállási igény önhatalmúan végzett javítás, szakszerűtlen 
csatlakoztatás vagy hibás kezelés esetén. 
 
A javításhoz csak olyan alkatrészeket szabad használni, amelyek megfelelnek az eredeti 
készülékadatoknak. 
A fúrókalapácsban olyan elektromos és mechanikus részegységek találhatóak, amelyek 
nélkülözhetetlenek a veszélyforrások elleni védelemhez. 
Ne merítse vízbe, folyadékba magát a fúrókalapácsot, sem a hálózati kábelt vagy a csatlakozót.  
Soha ne fogja meg nedves kézzel a hálózati csatlakozót. 
A hálózati csatlakozót soha ne a hálózati kábelnél fogva húzza ki az aljzatból, hanem mindig a 
villásdugót fogva tegye ezt. 
A készüléket soha ne emelje meg, vagy szállítsa a hálózati kábelnél fogva. 
A fúrókalapácsot, a hálózati csatlakozót és a hálózati kábelt tartsa távol a nyílt lángtól és a forró 
felülettől. 
Úgy tartsa a gépet, hogy a hálózati kábelben ne akadhasson el valaki. Úgy helyezze el a hosszabbító 
kábelt is, hogy senki ne essen el benne. 
 
A kábelt ne törje meg és ne vezesse át éles széleken.  
A fúrókalapács kizárólag beltéri használatra alkalmas. 
Soha ne használja a fúrókalapácsot nedves helyen vagy esőben. 
Soha ne tegye olyan helyre a fúrókalapácsot, ahonnan kádba vagy mosdókagylóba eshet. 
Ne nyúljon a fúrókalapács után, ha vízbe esett.  
Ilyen esetben azonnal húzza ki a hálózati csatlakozót. Ha nem használja a fúrókalapácsot, tisztítani 
kívánja vagy, ha üzemzavar lép fel, mindig kapcsolja ki és húzza ki a hálózati csatlakozót az aljzatból. 
 
FIGYELMEZTETÉS! 
Veszélyes a gyermekekre és a korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű személyekre 
(például idősebb emberekre és azokra, akik nincsenek fizikai vagy szellemi képességeik teljes 
birtokában) vagy azon személyekre, akik nem rendelkeznek megfelelő tapasztalattal és tudással 
(például nagyobb gyerekek). 
A fúrókalapácsot csak akkor használhatják gyerekek (13 éves kortól) ha felügyelik őket. Olyan 
személyek, akik nem rendelkeznek kellő tapasztalattal és tudással, szintén csak akkor használhatják, 
ha a fúrókalapács biztonságos használatát elmagyarázták nekik és tisztában vannak a hozzá 
kapcsolódó veszélyekkel. 
 
Gyermekek nem játszhatnak a fúrókalapáccsal. 
Tisztítást és felhasználói karbantartást gyermek, felügyelet nélkül nem végezhet. 
13 évesnél fiatalabb gyermeket ne engedjen a fúrókalapács és a csatlakozóvezeték közelébe.  
Működés közben ne hagyja felügyelet nélkül a fúrókalapácsot.



 
ÁLTALÁNOS MUNKAVÉDELMI UTASÍTÁSOK 
  
A Fúrókalapács balesetveszélyes. 
Elektromos gépek használatakor a tűz, áramütés és személyi sérülés veszélyének csökkentése 
érdekébe mindig be kell tartani az alapvető munkavédelmi óvórendszabályokat, ideértve 
az alábbiakban leírtakat is. Mielőtt megkezdené termékünk használatát, olvassa el mindezeket az 
utasításokat és tartsa is be őket. 
 
Az asztalosműhely kiemelten tűzveszélyes! 
A biztonságos és balesetmentes működtetés érdekében: 
 
Tartsa tisztán a munkaterületet, és a gépet. 
Vizsgálja meg a munkavégzés környezetét. 
 
Az elektromos gépeket nem szabad a szabadban, esőben és nyirkos nedves helyeken használni. 
Gondoskodjon a munkavégzés helyének megfelelő megvilágításáról. Tilos az elektromos gépeket, így a 
fúrókalapácsot is tűz és robbanásveszélyes környezetben használni. 
 
Védekezzen az áramütés ellen. 
Csak 230V-os hálózatba csatlakoztassa a gépet. Használjon gumitalpú vasaltorrú cipőt a munkavégzés 
folyamán. A gép egyébként kettősszigetelésű. 
 
Tartsa távol a kisgyermekeket. 
Ne engedje a munkaterület közelébe a gyermekeket, tartson távol mindenkit a vezetékektől és a 
hosszabbítóktól, valamint a gépektől, akik nem a munkavégzéshez kapcsolódóan vannak jelen. 
 
A használaton kívüli gépeket zárja el. 
Ezeket, a gépeket, zárt helyen kell tárolni, hogy illetéktelenek, vagy kisgyermeke ne tudjanak hozzáférni. 
A munka befejezése és a tárolás megkezdése előtt gondosa takarítsa le a gépet a szennyeződésektől. 
 
Ne erőltesse túl gépet. 
A rendeltetésszerűen használja a gépet. Ez a fúrókalapács nem ipari felhasználásra készült. 
Használja mindig a megfelelő gépet és szerszámot. 
Ne erőltesse túl a gépet. Nagyobb teljesítményű gépet igénylő munkavégzéshez, használjon 
nagyteljesítményű gépet. Ne használja a fúrókalapácsot a rendeltetéstől eltérő célra. Ne eszközöljön 
átalakítást a gépen 
 
Viseljen megfelelő ruházatot. 
Nem szabad bő ruhát, gyűrűt, vagy más ékszereket viselni, ezek ugyanis beakadásukkal balesetet 
okozhatnak. 
A hosszú hajat le, vagy be kell kötni. 
 
Használjon védőszemüveget. 
Porképződéssel járó munkavégzés során az arcmaszk, (porvédő maszk) viselése is ajánlott. 
 
Karbantartás tisztítás. 
Rendszeresen tisztítsa meg a gépet munkavégzés után, ha szükséges közben is. Petróleummal 
tisztítsa az alkatrészeket. A forgó alkatrészeket ne olajjal, hanem spray-el fújja be. Például: WD-40-nel. 
A fúrók különösen élesek és a forgás miatt különösen balesetveszélyesek. 
 
Mindig használjon a szemvédőt: 
Rövid munkadaraboknál, fogja azokat satuba vagy más befogóba. 



 
A gépen látható feliratok 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tároló táska 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A következő oldalon található a táska tartalma, a gépen kívül. (tartozékok) 
 



Tartozékok 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Karbantartás: 
 

Húzza ki a készüléket a hálózatból, mielőtt bármilyen karbantartást végez rajta. Mindig tartsa a 
készüléket tisztán. 
Soha ne használjon a műanyag részek tisztításához maró anyagokat. A munka befejezése után 
tisztítsa ki a szellőzőrostélyokat nagynyomású (max.3 bar) levegővel. Rendszeresen ellenőrizze a 
szénkefék épségét és tisztaságát. Komolyabb tisztítást a hátsó fedél (10) leszerelésével és a gép 
belsejének kifújásával érhet el. 
 
Garancia: 
 

Amennyiben a fent leírtak nem kerülnek teljes mértékben betartásra, a garancia érvényét veszti. 
Ez a gép nem ipari használatra készült. 
A gépet egy nap, maximum két órát használhatja, de nem folyamatos munkára. 
 

Figyelem! 
 

Mielőtt munkához lát: 
 

Sima fúráshoz használja a fúrótokmányt. Előtte szerelje össze a tengelyt (15) a tokmánnyal (13). 
A tokmányt a csavarral (14) rögzítse. 
Ellenőrizze a helyet, ahol használni fogja a készüléket, hogy nincsenek-e rejtett elektromos, víz vagy 
gázvezetékek, egy vezetékkereső eszközzel. 
Mielőtt csatlakoztatja a hálózathoz, győződjön meg róla, hogy a hálózati feszültség megegyezik-e a 
készülék adatlapján található feszültséggel. A készülék kettős szigetelésű. 



 
Szerszámok behelyezése és cseréje: 
 

A készülék (SDS-plus) rögzítő rendszerrel van felszerelve. 
Mielőtt a tokmányba helyezi a szerszámot, tisztítsa meg és vonja be vékonyan gépzsírral. Húzza vissza 
a rögzítő hüvelyt és tartsa ott, nyomja be a szerszámot forgatva, a pormentes bezsírozott szerszámot 
ameddig bekattan. 
Engedje vissza a tokmányt, a szerszám automatikusan rögzül a belső golyókkal. Ellenőrizze a rögzítést 
úgy, hogy meghúzza kifelé a szerszámot. Nem szabad kicsúsznia. 
 

Szerszámok kivétele: 
 

Húzza hátra a rögzítő hüvelyt (tokmányt) és vegye ki a szerszámot. 
 

Ki és bekapcsolás: 
 

Bekapcsolás: Húzza meg a indítógombot. (3) (fokozatmentesen gyorsul). 
 
Kikapcsolás: Engedje vissza, majd engedje el az indítógombot (3). 
 
A (4) gomb benyomásával rögzítheti az indítógombot (3). Az indítógomb újbóli benyomásával feloldhatja 
a rögzítőgombot (4). 

Állítható markolat: 
 

Biztonsági okokból a készüléket kizárólag kiegészítő markolattal (6c) szabad használni.  
Biztonságos testhelyzetet tud felvenni munka közben a markolat elforgatása által.  
Lazítsa meg és fordítsa el a markolatot az óra járásával ellentétes irányban, állítsa a legjobban megfelelő 
pozícióba, ezután szorítsa meg a markolatot az óramutató járásával megegyező irányba.  
Jobb és balkezeseknek egyaránt használható a markolat. 
 
Mélységállító: 
 
Lazítsa meg a rögzítő gombot (6a) és illessze a mélységállító egyenes részét a lyukba.  
Állítsa be a mélységütköző rudat (8) a megfelelő méretre és szorítsa meg a rögzítő gombbal (6a). 
 
Funkciók beállítása: 
 
A készüléken ki lehet kapcsolni a kalapács (c) funkciót a sima fúrás érdekében.  
A kalapálás kikapcsolásához forgassa a funkciógombot (5) a fúrás (a) helyzetbe. 
Ütve fúrás a (b) állásba kapcsolva végezhető. 
A vésésre állításához, kapcsolja a funkciógombot (5) kalapácsállásba (c) 
 

Fontos! 
 

Ütve fúráskor, kis nyomást fejtsen ki. A túl nagy nyomás szükségtelenül terheli a motort.  
Rendszeresen ellenőrizze a fúrószárakat. A tompa fúrókat élesítse meg vagy cserélje ki. 
 
Újdonság:  
 

A gép oldalán hátul lehetőség van a fordulat irányának a megváltoztatására a forgásirányváltó 
kapcsolóval (9) ami a szénkefetartó szerkezet elfordításával oldja meg a forgásirány megfordítását.  

Célja:  

A beszorult fúró kiszabadítása, csavarkihajtás stb. 
 
A készülék nem ipari felhasználásra készült. Napi maximális használati ideje 2 üzemóra. 



Főbb részek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Funkciókapcsoló (5) lehetséges állásai  
 
 
 
 
 
 

Megnevezések 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A markolatborító rögzítő csavarok (12) a képen nem láthatóak. (a nézet miatt)  

1 Géptest (első) 8 Mélységütköző rúd 
1a Fedél 9 Forgásirányváltó kapcsoló 
1b Oldal fedél 10 Markolat hátsó borító 
2 Géptest és markolat (hátsó) 11 Kábelvédő gumi 
3 Indítógomb 12 Markolat borító rögzítő csavarok (3db) 
4 Rögzítőgomb 13 Fúrótokmány (tartozék) 
5 Funkciógomb 14 Tokmány rögzítő csavar 
5a Funkciógomb rögzítő feloldó gomb 15 Tokmány befogó tengely 
6 Segéd markolatház 16 Szerszámtartó bőrönd 
6a Segéd markolat 17 Tokmánykulcs 
6c Mélység ütköző rögzítő gomb 18 Fúrók (tartozék) 
7 Gyors tokmány 19 Vésők (tartozék) 
7a Hátrahúzható tokmány rész  V 230V-os kábel, villásdugóval 



Meghibásodás veszélye! 
 

A szakszerűtlen használat a fúrókalapács meghibásodásához vezethet. 
A fúrókalapácsot csak jól hozzáférhető, vízszintes, száraz, hőálló és kellően stabil munkafelületre tegye. 
Ne tegye a fúrókalapácsot a munkafelület szélére vagy peremére. 
Soha ne helyezze a fúrókalapácsot forró felületre vagy annak közelébe (pl. tűzhelylap stb.). Ne érintse a 
hálózati kábelt a forró részekhez. 
 
Ne tegye ki a fúrókalapácsot magas hőmérsékletnek (fűtés stb.) vagy az időjárás hatásainak (eső stb.). 
A fúrókalapácsot a tisztításhoz soha ne merítse vízbe, és ne használjon hozzá gőztisztítót sem. 
Ellenkező esetben kárt tehet a fúrókalapácsban. Ha a fúrókalapács műanyag részein repedés, hasadás 
vagy deformáció látható, ne használja tovább. A sérült alkatrészeket csak szakszervizben és eredeti, az 
adott termékhez való alkatrészekkel cseréltesse ki. 

Égési sérülés veszélye! 
 

A fúrás során a szerszám és a munkadarab is felforrósodhat. 
Óvja a kezét és várjon addig a munka folytatásával, amíg a szerszám és a munkadarab le nem hűlt. 
 

Első használatba vétel 
 
Feltétlenül használja a segédkart, ennek a becsavarásával (6a) rögzítheti a mélységütköző rudat (8). 
 

Meghibásodás veszélye! 
 

A falban található áram, gáz és vízvezetéket megsértheti a fúrás során, amivel kárt tehet a fúrószárban 
és a fúrókalapácsban, az áramütésről és a csőrepedésről nem is beszélve. 
A fúrás előtt ellenőrizze, hogy nincs-e a kifúrni készült munkaterületen bármilyen vezeték. 
Ehhez használjon egy arra alkalmas eszközt, például fémdetektort vagy a falban lévő elektromos 
vezetékek felderítéséhez használható műszert. 
Kétség esetén keressen fel egy szakembert, vagy forduljon a közüzemi szolgáltatójához. 
 

Tárolás 
 

A fúrókalapácsot, a tartozékokat és a szerszámokat mindig a mellékelt tároló kofferben tartsa. A 
fúrókalapácsot és annak tartozékait tartalmazó tároló koffert száraz, portól védett helyen tárolja. 
Gondoskodjon róla, hogy gyermek ne játszhasson a fúrókalapáccsal. 
 

Szállítás 
 

Szállításkor mindig használja a gép eredeti dobozát. 
A fúrókalapácsot kizárólag a fogantyúnál vagy a szerszámosládában hordozza. 
Óvja a fúrókalapácsot és a tartozékokat az erős lökésektől és rezgéstől, mint ami például az autóval való 
szállításkor jellemző. 
 

Tisztítás 
 

Ne használjon agresszív vagy oldószer tartalmú tisztítószert, fém vagy műanyag sörtéjű kefét, éles, fém 
tisztítóeszközt, kést, kemény spatulát és más hasonló tárgyakat. Ezek károsíthatják a fúrókalapács 
felületét. 
Használjon kímélő tisztítószert, illetve száraz vagy nedves, de nem csöpögő törlőkendőt. 
Távolítsa el a lerakódott port a készülékházon található szellőzőnyílásokról, hogy megakadályozza a 
fúrókalapács túlmelegedését. 
Szárítsa meg a fúrókalapácsot és a szerszámokat egy száraz, puha törlőkendővel. 
 

Szénkefe csere 
 

A szénkeféket a markolat hátsó részének leszerelésével lehet kicserélni. Tartalék szénkefe nem tartozéka a 
gépnek. Csere igényével keresse fel a szervizt. Címe a használati útmutatóban megtalálható. 



Funkciógomb (5)   
 

Fúráshoz a rögzítő gombot (5a) benyomva a programválasztót tekerje a fúrót (a) ábrázoló jelhez Ne 
erőltesse a nyomást, gyenge nyomással lehet a legjobberedményt elérni. Amikor a furat eltömődik, 
ne nyomja erősebben a gépet, kicsit húzza vissza a gépet és járassa üresbe, hogy a furat kitisztuljon. 
 
Ütve fúráshoz a rögzítő gombot (5a) benyomva a programválasztót tekerje a megfelelő fúró és 
kalapács (b) jelhez. Ne erőltesse a nyomást, gyenge nyomással lehet a legjobb eredményt elérni. 
Amikor a furat eltömődik, ne nyomja erősebben a gépet, kicsit húzza vissza a gépet és járassa 
üresbe, hogy a furat kitisztuljon 
 
Véséshez a rögzítő gombot (5a) benyomva a programválasztót tekerjük az ennek a funkciónak 
megfelelő kalapács ábrához (c). Két kézzel fogja meg erősen a gépet, és gyakoroljon a felületre enyhe 
nyomást, hogy a gép ne ugráljon szabadon. Ha nagyon erősen nyomjuk a gépet, azzal nem 
növekszik a gép hatásfoka. 
 

Hibakeresés 
 

 

Probléma Hiba oka Megoldás 

 
 

A fúrókalapácsot 
nem lehet 
elindítani. 

Nincs a hálózatra 
csatlakoztatva. Nincs 
bedugva a hálózati 
csatlakozó 
az aljzatba. A hálózati 
csatlakozó vagy 
a hálózati kábel 
megsérült. 

 
Csatlakoztassa a hálózathoz. Dugja be a csatlakozót 
az aljzatba. 

Cseréltesse ki szakszervizben a hibás hálózati 
csatlakozót vagy hálózati kábelt. 

A szerszám nem 
illeszkedik a 
fúrótokmányba. 

Nem megfelelő a 
szerszám. 

A fúrótokmányt a betonfúróhoz (18) és vésőhöz (19) 
használja, a befogó tokmányt pedig a fémfúróhoz 

A szerszám vagy a 
fúrótokmány nem 
forog. 

 
A funklciógomb 
rosszul lett beállítva. 

Tekerje a funkciógombot a fúró jelölésű 
szimbólumra. 

 
 
A fúró nem mélyed 
bele a fúrni kívánt 
anyagba. 

 
 
Ki van kapcsolva a 
kalapácsfunkció.  
Nem megfelelő 
fúrószár. 

Tekerje a funkciógombot a megfelelő fúrás / vésés 
szimbólumra. 

Kalapácsfúráshoz vídiabetétes fúrót (18) használjon. 
Fém fúrásához a befogó tokmányt (13) és fémfúrót 
használjon. Ebben az esetben kapcsolja ki a 
kalapácsfunkciót. 

 

Nem mozog a 
véső. 

 

Ki van kapcsolva a 
kalapácsfunkció. 

Tekerje a funkciógombot a kalapács szimbólumra. 

Figyelem! Feltétlenül állítsa a funkciógombot a 
kalapács szimbólumra. 

 
A véső forog. 

 
Nincs beállítva a 
véső üzemmód. 

 
Figyelem! Visszarúgás veszélye! Feltétlenül állítsa a 
funkciógombot a kalapács szimbólumra. 
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