
Planer
Elektronik-Hobel
Ηλεκτρονική 

πλάνη
Strugarka
Gyalugép

Read through carefully and understand these instructions before use.
Diese Anleitung vor Benutzung des Werkzeugs sorgfältig durchlesen und verstehen.
Διαβάστε προσεκτικά και κατανοήσετε αυτές τις οδηγίες πριν τη χρήση.
Przed użytkowaniem należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję i zrozumieć jej treść.
Használat előtt olvassa el fi gyelmesen a használati utasítást.
Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod a ujistěte se, že mu dobře rozumíte.
Aleti kullanmadan önce bu kılavuzu iyice okuyun ve talimatları anlayın.
Înainte de utilizare, citiţi cu atenţie și înţelegeţi prezentele instrucţiuni.
Pred uporabo natančno preberite in razumite ta navodila.
Pred použitím si dôkladne tieto pokyny prečítajte a pochopte ich.
Будь ласка, прочитайте інструкції і перевірте себе, чи все зрозуміло, перш ніж користуватися приладом.
Внимательно прочтите данную инструкцию по эксплуатации прежде чем пользоваться инструментом.

Handling instructions
Bedienungsanleitung
Οδηγίες χειρισμού
Instrukcja obsługi
Kezelési utasítás
Návod k obsluze

P 20ST

Kullanım talimatları
Instrucţiuni de utilizare
Navodila za rokovanje
Pokyny na manipuláciu
Інструкції щодо поводження з пристроєм
Инструкция по эксплуатации

Hoblík
Planya
Rindea electrica
Oblič
Рубанок
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Український
(Переклад первинних інструкцій)

ЗАГАЛЬНІ ІНСТРУКЦІЇ БЕЗПЕКИ 
АВТОМАТИЧНОГО ІНСТРУМЕНТУ

 ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Прочитайте всі інструкції та правила безпеки.
Невиконання правил та інструкції може спричинити ураження 
струмом, пожежу і/або важкі травми.
Збережіть всі інструкції та правила для подальшого 
користування.
Термін "автоматичний інструмент" у правилах позначає Ваш 
електричний, що працює від мережі (з дротом), автоматичний 
інструмент або електричний інструмент, що працює на 
батарейках (бездротовий).
1) Безпека робочого місця

a) Стежте за чистотою і правильним освітленням 
робочого місця.

 Захаращені або темні ділянки так і "чекають" на 
нещасний випадок.

b) Не працюйте автоматичними інструментами 
там, де повітря насичене вибухонебезпечними 
речовинами, такими як горючі рідини, гази або пил.

 Автоматичні інструменти висікають іскри, від яких 
можуть зайнятися пил або випари.

c) Під час роботи автоматичним інструментом не 
підпускайте до себе дітей і просто бажаючих 
подивитися на Вашу роботу.

 Якщо Вас відволікатимуть, Ви можете втратити контроль 
над інструментом.

2) Безпека електропристрою
a) Штепсельна виделка автоматичного інструменту 

мусить підходити до розетки електромережі.
 Ніколи ніяким чином не змінюйте виделку.
 Не користуйтеся жодними насадками-адаптерами 

для заземлених автоматичних інструментів.
 Незмінені штепсельні виделки та відповідні їм розетки 

зменшують ризик удару електрострумом.
b) Не торкайтеся тілом заземлених предметів або 

поверхонь, таких як труби, батареї опалення і 
холодильники.

 Якщо Ви торкнетеся тілом заземленого предмету, це 
збільшує ризик удару струмом.

c) Не допускайте, щоб на автоматичні інструменти 
потрапляли дощ або волога.

 Вода, яка потрапила до автоматичного інструмента, 
підвищує ризик удару струмом.

d) Обережно поводьтеся зі шнуром. Ніколи не несіть 
інструмент на шнурі, не волочіть його за шнур і не 
витягайте штепсельну виделку з розетки, тягнучи 
за шнур.

 Бережіть шнур від тепла, олій, гострих поверхонь та 
рухомих деталей.

 Пошкоджені або заплутані шнури збільшують ризик 
ураження електрострумом.

e) Працюючи автоматичним інструментом 
просто неба, користуйтеся подовжувачами, 
пристосованими для застосування просто неба.

 Користування шнуром, пристосованим до користування 
просто неба, знижує ризик ураження струмом.

f) Якщо не уникнути роботи у вологому середовищі, 
користуйтеся джерелом живлення із пристроєм 
захисту від замикання на землю.

 Пристрій захисту від замикання на землю знижує ризик 
удару струмом.

3) Особиста безпека
a) Не втрачайте пильності, стежте за тим, що робите, 

і користуйтеся здоровим глуздом під час роботи 
автоматичним інструментом.

 Не працюйте автоматичним інструментом, коли Ви 
втомлені або знаходитеся під дією ліків, алкоголю 
або наркотиків.

 Мить неуваги під час роботи автоматичним інструментом 
може спричинити важку травму.

b) Користуйтеся засобами індивідуального захисту.  
Завжди вдягайте захисні окуляри.

 Засоби індивідуального захисту, такі як респіратор, 
черевики із протекторами, каска або беруші у 
відповідних умовах зменшать ризик травмування.

c) Запобігайте випадковому увімкненню. 
Переконайтеся, що перемикач знаходиться в 
положенні "вимкнено", перш ніж підключитися до 
джерела живлення і/або акумулятора, взятися за 
інструмент або переносити його.

 Якщо переносити автоматичні інструменти увімкненими 
або тримаючи палець на перемикачі, це може стати 
причиною нещасного випадку

d) Зніміть будь-які регулюючі ключі або блокатори, 
перш ніж вмикати інструмент.

 Якщо регулюючий ключ або блокатор лишити 
прикріпленим до частини інструмента, яка обертається, 
це може спричинити травму.

e) Не тягніться і не перехиляйтеся, працюючи 
інструментом.

 Завжди надійно стійте на ногах і зберігайте 
рівновагу.

 Це надає кращий контроль над автоматичним 
інструментом у несподіваних ситуаціях.

f) Носіть правильний робочий одяг. Не носіть широкий 
одяг або ювелірні прикраси. Тримайте волосся, 
одяг і рукавички подалі від рухомих частин.

 Широкий одяг, ювелірні прикраси або довге волосся 
може потрапити до рухомих частин.

g) Якщо у робочому приміщенні є витяжка, 
скористуйтеся нею за умови, що вона правильно 
підключена і працює.

 Користування витяжкою може знизити небезпеки, 
пов'язані із накопиченням пилу.

4) Експлуатація і догляд за автоматичним інструментом
a) Не застосовуйте надмірну силу до автоматичного 

інструменту. Для виконання різних видів робіт 
підбирайте відповідні інструменти.

 Правильно підібраний автоматичний інструмент краще 
виконає роботу і гарантуватиме більше безпеки.

b) Не користуйтеся автоматичним інструментом, якщо 
перемикач не працює.

 Будь-який автоматичний інструмент, який неможливо 
контролювати перемикачем, є небезпечним. Його слід 
полагодити.

c) Відключіть виделку з джерела живлення і/або 
акумулятор від автоматичного інструменту, перш 
ніж будь-що регулювати, змінювати аксесуари або 
зберігати автоматичні інструменти.

 Ці заходи безпеки знижують ризик випадково увімкнути 
автоматичний інструмент.

d) Зберігайте інструменти у місцях, недоступних для 
дітей, і не дозволяйте людям, не ознайомленим із 
автоматичними інструментами і цими інструкціями 
користуватися автоматичним інструментом.

 Автоматичні інструменти є небезпечними в руках 
непідготованих користувачів.

e) Доглядайте за автоматичними інструментами. 
Перевіряйте, чи не зсунулися і чи не зігнулися 
рухомі частини, чи не зламалися окремі деталі, а 
також чи не трапилося якихось небажаних змін, які 
можуть погано вплинути на роботу інструмента.

 Якщо автоматичний інструмент пошкоджений, його 
слід полагодити перед подальшим користуванням.
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 Багато нещасних випадків трапляється через поганий 
догляд за автоматичними інструментами.

f) Вчасно чистіть і загострюйте інструменти для 
різання.

 Інструменти для різання, за якими правильно доглядають 
і які вчасно підточують, рідше згинаються, і їх легше 
контролювати.

g) Користуйтеся автоматичним інструментом, 
аксесуарами і насадками згідно цих інструкцій, 
враховуючи робочі умови та завдання.

 Застосовуйте різні автоматичні інструменти для різних 
видів робіт. Невідповідність інструмента і застосування 
може створити небезпечну ситуацію.

5) Обслуговування
a) Обслуговувати Ваш автоматичний інструмент може 

лише кваліфікований технік, замінюючи деталі 
лише на ідентичні.

 Це гарантуватиме безпеку автоматичного інструмента.
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
Не підпускайте до інструменту дітей і неповносправних 
осіб.
Коли інструментом не користуються, його слід зберігати 
в місцях, недоступних для дітей та неповносправних осіб.

ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ ПРИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ 
РУБАНКА
1. Дочекайтесь зупинки ріжучого елементу, перш 

ніж вимкнути інструмент.
 Відкритий ріжучий елемент, що обертається, може 

зачепитися за поверхню, що може призвести до 
можливої втрати контролю та серйозної травми.

2. Під час роботи завжди тримайте 
електроінструмент за ізольовані частини 
захвату, тому що різальний інструмент може 
торкнутися власного електрокабеля. Контакт із 
дротом під напругою може призвести до небезпеки 
того, що металеві деталі електроінструмента теж 
опиняться під напругою й оператор отримає удар 
електричним струмом.

3. Використовуйте лещата або затискні пристрої 
для надійного закріплення оброблюваної деталі 
на стійкій підставці. Тримання оброблюваної 
деталі у руках або іншими частинами тіла може 
призвести до втрати стійкості та контролю над 
інструментом.

4. Не експлуатуйте рубанок, повернувши його 
ножами догори (як стаціонарну модель).

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напруга (за регіонами)* (230 В, 240 В) 
Вхід живлення 580 Вт*
Ширина стругання 82 мм
Макс. глибина різання 1,5 мм
Вага (без кабелю та направляючої) 2,5 кг
Швидкість холостого ходу 17000 хв-1

* Перевірте написи на виробі, оскільки технічні характеристики змінюються залежно від регіону.

СТАНДАРТНІ АКСЕСУАРИ
1. Торцевий гайковий ключ 
 (для затягування леза ножа) ....................................1
2. Встановлювальний шаблон 
 (для регулювання висоти ножа) ...............................1
3. Направляюча (з регулювальним гвинтом) ..............1
4. Спеціальний засіб для заточення 
 (для леза ножа з можливістю загострення) ...........1
Стандартні аксесуари можуть змінюватися без 
попередження.

ДОДАТКОВІ АКСЕСУАРИ
(продаються окремо)
1. Адаптер пиловловлювача
2 Коліно
3. Пиловий мішок
Набір додаткових аксесуарів може бути без 
попередження змінений.

ЗАСТОСУВАННЯ
○ Стругання різних дерев’яних дощок і панелей 
 (Див. Рис. 1 – 4).

ПЕРЕД РОБОТОЮ
1. Джерело живлення
 Переконайтеся, що джерело живлення, яким Ви 

будете користуватися, відповідає вимогам до 
живлення, зазначеним на наклейці на корпусі 
виробу.

2. Перемикач живлення
 Переконайтеся, що перемикач живлення 

знаходиться в положенні ВИМКНЕНО.
 Якщо штепсельна виделка підключена до 

розетки, коли перемикач знаходиться в положенні 
УВІМКНЕНО, інструмент негайно почне працювати, 
а це може призвести до нещасного випадку.

3. Подовжувач
 Коли робоча поверхня знаходиться далеко від 

джерела живлення, користуйтеся подовжувачем 
достатньої товщини і номінальної потужності. 
Подовжувач мусить бути наскільки коротким, 
настільки й практичним.

4. Підготуйте стійкий, зручний для стругання 
дерев’яний верстат. Оскільки працювати на 
нестійкому верстаті небезпечно, переконайтеся 
в тому, що він встановлений на твердій, рівній 
поверхні.
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СТРУГАННЯ
1. Регулювання глибини стругання
(1) Поверніть напрямну рукоятку в напрямку, 

зазначеному стрілкою на Рис. 5 (по годинниковій 
стрілці), доти, поки трикутна мітка не збіжиться 
з бажаним значенням глибини стругання. Шкала 
градуйована в міліметрах.

(2) Глибина стругання регулюється в діапазоні від 0 – 
1,5 мм.

2. Стругання поверхні
 Чорнову обробку заготовки варто виконувати, 

встановивши більшу величину глибини стругання й 
підходящу швидкість так, щоб стружка викидалася 
плавно. Для досягнення гладкої поверхні при 
остаточній обробці заготовки встановлюйте 
маленькі величини глибини стругання й невелику 
швидкість.

3. Початок і закінчення стругання
 Як показано на Рис. 6, встановіть передню частину 

підошви рубанка на заготовку, рубанок тримайте 
горизонтально. Увімкніть рубанок і повільно ведіть 
його до протилежного краю заготовки. Добре 
натисніть на передню частину рубанка на початку 
проходу, як показано на Рис. 7, й натисніть на 
задню частину рубанка в кінці проходу. Протягом 
всієї операції стругання варто тримати рубанок 
горизонтально.

4. Заходи безпеки в період закінчення стругання
 Коли ви тримаєте рубанок однією рукою по 

закінченні роботи, стежте за тим, щоб ріжучі ножі 
(підошва) рубанка не знаходилися занадто близько 
від вашого тіла і не торкалися його. Недотримання 
цього правила може призвести до серйозної 
травми.

ВСТАНОВЛЕННЯ Й ЗНЯТТЯ НОЖА ІЗ 
ТВЕРДОСПЛАВНОЮ ПЛАСТИНОЮ ТА 
РЕГУЛЮВАННЯ ВИСОТИ НОЖА (ДЛЯ 
ДВОСТОРОННІХ НОЖІВ)
1. Зняття ножа із твердосплавною пластиною
(1) Послабте тримач леза ножа торцевим гайковим 

ключем зі стандартного приладдя, як показано на 
Рис. 8.

(2) Для зняття ножа потягніть його, як показано 
на Рис. 9, використовуючи торцевий ключ зі 
стандартного приладдя.

ОБЕРЕЖНО
 Обережно, не пораньте руки.
2. Встановлення ножа із твердосплавною 

пластиною:
ОБЕРЕЖНО
 Перед встановленням ретельно протріть ніж, 

видаливши всі стружки.
(1) Як показано на Рис. 10, підніміть встановлювальну 

пластину (В) і вставте новий ніж із твердосплавною 
пластиною між ріжучим блоком та 
встановлювальною пластиною (В).

(2) Встановіть новий ніж із твердосплавною пластиною 
та встановлювальну пластину (В) так, щоб лезо 
ножа виступало на 1 мм за поверхню ріжучого 
блоку, як показано на Рис. 11.

(3) Загвинтіть болти на тримачі леза ножа, як показано 
на Рис. 12, після того, як ніж буде замінений.

(4) Поверніть ріжучий блок й закріпіть іншу сторону 
тим самим способом.

3. Регулювання висоти ножа із твердосплавною 
пластиною

ОБЕРЕЖНО
 Якщо після виконання всіх вказівок висота ножа 

встановлена неточно, зробіть наступне.
(1) Використайте торцевий ключ, як показано на 

Рис. 13, щоб послабити три болти, які тримають 
ніж, а потім зніміть тримач.

(2) Після зняття ножа із твердосплавною пластиною 
потягніть встановлювальну пластину (В), як 
показано на Рис. 14, у напрямку стрілки, щоб її 
витягнути.

(3) Послабте 2 болти, які тримають ніж із 
твердосплавною пластиною на встановлювальних 
пластинах (А) та (В).

(4) Натискайте загнуту поверхню встановлювальної 
пластини (А) до стінної поверхні b, як показано на 
Рис. 15, 16, тоді як лезо ножа із твердосплавною 
пластиною повинно бути спрямовано на стінну 
поверхню a встановлювального шаблона. Потім 
загвинтіть 2 болти.

(5) Вставте загнуту частину встановлювальної 
пластини (А), що кріпиться до встановлювальної 
пластини (В), у паз на плоскій частині ріжучого 
блоку, як показано на Рис. 17, 18.

(6) Встановіть тримач леза ножа на готовий вузол, 
як показано на Рис. 19, та закріпіть його трьома 
болтами. Переконайтеся, що болти надійно 
затягнуті. Для встановлення іншої сторони ножа 
дотримуйтесь тих самих вказівок.

ВСТАНОВЛЕННЯ Й ЗНЯТТЯ НОЖА РУБАНКА 
ТА РЕГУЛЮВАННЯ ВИСОТИ НОЖА (ДЛЯ 
ЗАГОСТРЮВАНИХ НОЖІВ)
1. Зняття ножа
(1) Використайте торцевий ключ, як показано на 

Рис. 13, щоб послабити три болти, які тримають 
ніж, а потім зніміть тримач.

(2) Потягніть ніж, як показано на Рис. 14, у напрямку 
стрілки, щоб його витягнути.

ОБЕРЕЖНО
 Обережно, не пораньте руки.
2. Встановлення ножа
ОБЕРЕЖНО
 Перед встановленням ретельно протріть ніж, 

видаливши всі стружки.
(1) Вставте загнуту частину встановлювальної 

пластини (А), що кріпиться до ножа, у паз на плоскій 
частині ріжучого блоку (Рис. 17, 20).

 Встановіть ніж так, щоб його лезо виступало по 
обидва боки на 1 мм за поверхню ріжучого блоку. 
(Рис. 21)

(2) Встановіть тримач леза ножа на готовий вузол, 
як показано на Рис. 22, та закріпіть його трьома 
болтами. Переконайтеся, що болти надійно 
затягнуті.

(3) Поверніть ріжучий блок й закріпіть іншу сторону 
тим самим способом.

3. Регулювання висоти ножа
(1) Послабте 2 болти, які тримають ніж на 

встановлювальній пластині (А).
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(2) Натискайте загнуту поверхню встановлювальної 
пластини (А) до стінної поверхні b, тоді як лезо 
ножа повинно бути спрямовано на стінну поверхню 
a встановлювального шаблона. Потім загвинтіть 2 
болти (Рис. 15, 23).

ЗАТОЧЕННЯ ЗАГОСТРЮВАНИХ НОЖЕЙ
Користуйтеся для зручності рекомендованим засобом 
для заточення ножів.
1. Застосування засобу для заточення ножів
 Як показано на Рис. 24, два ножі можуть бути 

встановлені на засіб для заточення ножів, що 
забезпечить заточення ріжучих крайок обох ножів 
під одним кутом. 

 У процесі заточення відрегулюйте положення ножів 
так, щоб їхні леза одночасно торкалися точильного 
каменю, як показано на Рис. 25.

2. Періодичність заточення ножів
 Періодичність заточення залежить від типу 

оброблюваного дерева й установленої глибини 
стругання. Проте, звичайно ножі варто точити після 
обробки кожних 500 метрів поверхні заготовки.

3. Точильний камінь
 Якщо в розпорядженні є точильний камінь, що 

допускає використання води, застосовуйте його 
для заточення ножів. Заточуючи ніж, якнайчастіше 
змочуйте камінь у воді, змиваючи з його поверхні 
відпрацьований матеріал і роблячи її рівною.

ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ЗНЯТТЯ АДАПТЕРА 
ПИЛОВЛОВЛЮВАЧА (ДОДАТКОВЕ 
ПРИЛАДДЯ)
ОБЕРЕЖНО
○ Для уникнення нещасних випадків переконайтесь, 

що електроінструмент вимкнено, а штепсель 
вийнято із розетки.

○ Встановіть належним чином адаптер 
пиловловлювача відповідно до інструкцій нижче. 
Недотримання цих інструкцій може призвести до 
зіскакування адаптера й стати причиною серйозної 
травми.

1. Встановлення адаптера пиловловлювача
(1) Викрутіть гвинт D4 × 16 із кришки та зніміть її, як 

показано на Рис. 26.
(2) Встановіть адаптер пиловловлювача та закріпіть 

гвинтом D4 × 16. (Рис. 27)
ПРИМІТКА
 Вживайте заходів, щоб не пошкодити фіксатор 

під час встановлення й зняття адаптера 
пиловловлювача та захисної кришки.

2. Зняття адаптера пиловловлювача
 Для зняття адаптера пиловловлювача виконайте 

вищевказані інструкції у зворотному порядку.

ОГЛЯД І ДОГЛЯД
1. Перевірка ножів
 Тривале використання тупих та ушкоджених ножів 

призведе до зниження продуктивності, а також 
може стати причиною перевантаження двигуна. 
Заточуйте або міняйте ножі так часто, як це 
необхідно.

2. Правильне поводження з інструментом
ОБЕРЕЖНО
 Передня й задня частини підошви рубанка, 

ручка контролю глибини стругання виготовлені з 
особливою старанністю для досягнення виняткової 
точності стругання. Якщо грубо поводитися із цими 
частинами рубанка, піддавати їх впливу сильних 
механічних ударів, то це може стати причиною 
погіршення точності обробки заготовки й зниження 
експлуатаційних показників. При експлуатації ці 
частини вимагають особливої уваги.

3. Перевірка встановлених гвинтів
 Регулярно перевіряйте всі встановлені на 

інструменті гвинти, стежте за тим, щоб вони 
були як слід затягнуті. Негайно затягніть гвинт, 
який виявиться ослабленим. Невиконання цього 
правила загрожує серйозною небезпекою.

4. Перевірка вугільних щіток (Рис. 28)
 В електродвигуні інструмента застосовуються 

вугільні щітки, які згодом зношуються. Надмірно 
зношена щітка може стати причиною неполадок у 
двигуні. Замініть зношену вугільну щітку, коли вона 
наблизиться до межі зношування або зрівняється 
з нею, на нову, що має той же номер. Варто завжди 
тримати вугільні щітки в чистоті й стежити за тим, 
щоб вони вільно ковзали в межах щіткотримачів.

5. Заміна вугільної щітки
 Після зняття захисної кришки за допомогою 

ножової викрутки розберіть ковпачок щітки. Після 
чого вугільна щітка із пружиною легко видаляється.

6. Технічне обслуговування двигуна
 Обмотка двигуна – це ''серцем'' електроінструменту. 

Проявляйте належну увагу, стежачи за тим, щоб 
обмотка не була пошкоджена і/або залита маслом 
або водою.

7. Заміна мережевого шнура
 Якщо потрібно замінити мережевий шнур, це 

потрібно робити в авторизованому сервісному 
центрі Hitachi, щоб уникнути загрози безпеці.

8. Список запасних частин
ОБЕРЕЖНО:
 Ремонт, модифікацію і перевірку автоматичних 

інструментів Hitachi мусить здійснювати 
авторизований сервісний центр Hitachi.

 Список запасних частин може знадобитися, якщо 
Ви звертаєтеся до авторизованого сервісного 
центру Hitachi по ремонт або інше обслуговування.

 Під час роботи і догляду слід брати до уваги місцеві 
норми і стандарти.

МОДИФІКАЦІЯ:
 Автоматичні інструменти Hitachi постійно 

вдосконалюються і модифікуються, щоб 
застосувати в них найновіші технології. 

 Відповідно, деякі деталі можуть змінюватися без 
попередження.
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ГАРАНТІЯ
Ми гарантуємо, що автоматичні інструменти Hitachi 
виготовлені згідно місцевих вказівок. Ця гарантія не 
розповсюджується на дефекти або пошкодження 
через зловживання, неправильне користування 
або звичайне спрацювання. Якщо Ви маєте скарги, 
будь ласка, надішліть автоматичний інструмент, не 
розбираючи його, із ГАРАНТІЙНИМ СЕРТИФІКАТОМ, 
який знаходиться в кінці інструкції, до авторизованого 
сервісного центру Hitachi.

ПРИМІТКА
Через постійні дослідження і розвиток, які здійснює 
HITACHI, технічні характеристики можуть змінюватися 
без попередження.

Інформація про шум та вібрацію
Виміряні величини визначені згідно EN60745 і визнано 
такими, що відповідають ISO 4871.

Виміряний рівень потужності звуку в співвідношенні А:
100 дБ (А).

Виміряний рівень тиску звуку в співвідношенні А:
89 дБ (А).

Похибка у кПа: 3 дБ (А).

Одягайте навушники.

Повне значення вібрації (векторна сумма 
триаксіального) визначена згідно EN60745.

Стругання м’якої деревини: 
Значення вібрації ah = 6,0 м/с2

Похибка K = 1,5 м/с2

Зазначений рівень вібрації був виміряний згідно 
стандартного тесту і був використаний при порівнянні 
інструментів між собою.
Він може використувуватися для первинного 
визначення впливу.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
○ Вібрація під час справжнього користування може 

відрізнятися від заявленої, залежно від способу 
застосування інструменту.

○ Визначіть заходи безпеки для оператора згідно 
практичного застосування (беручи до уваги 
всі частини робочого циклу, такі як вимикання 
інструменту і його роботи вхолосту на додаток до 
виконання робочих завдань).
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OБЩИE ПPABИЛA БEЗOПACHOCTИ ПPИ 
PAБOTE C ЭЛEKTPOИHCTPУMEHTOM

 ПPEДУПPEЖДEHИE
Пpoчтитe вce пpaвилa бeзoпacнocти и инcтpyкции.
He выпoлнeниe пpaвил и инcтpyкций мoжeт пpивecти к 
пopaжeнию элeктpичecким тoкoм, пoжapy и/или cepьeзнoй 
тpaвмe.
Coxpaняйтe вce пpaвилa и инcтpyкции нa бyдyщee.
Tepмин “элeктpoинcтpyмeнт” в кoнтeкcтe вcex мep 
пpeдocтopoжнocти oтнocитcя к экcплyaтиpyeмoмy Baми 
элeктpoинcтpyмeнтy c питaниeм oт ceтeвoй poзeтки (c ceтeвым 
шнypoм) или элeктpoинcтpyмeнтy c питaниeм oт aккyмyлятopнoй 
бaтapeи (бecпpoвoднoмy).
1) Бeзoпacнocть нa paбoчeм мecтe

a) Пoддepживaйтe чиcтoтy и xopoшee ocвeщeниe нa 
paбoчeм мecтe.

 Бecпopядoк и плoxoe ocвeщeниe пpивoдят к нecчacтным 
cлyчaям.

b) He иcпoльзyйтe элeктpoинcтpyмeнты вo 
взpывooпacныx oкpyжaющиx ycлoвияx, 
нaпpимep, в нeпocpeдcтвeннoй близocти 
oгнeoпacныx жидкocтeй, гopючиx гaзoв или 
лeгкoвocплaмeняющeйcя пыли. 

 Элeктpoинcтpyмeнты пopoждaют иcкpы, кoтopыe мoгyт 
вocплaмeнить пыль или иcпapeния. 

c) Дepжитe дeтeй и нaблюдaющиx нa бeзoпacнoм 
paccтoянии вo вpeмя экcплyaтaции 
элeктpoинcтpyмeнтa.

 Oтвлeчeниe внимaния мoжeт cтaть для Bac пpичинoй 
пoтepи yпpaвлeния.

2) Элeктpoбeзoпacнocть
a) Ceтeвыe вилки элeктpoинcтpyмeнтoв дoлжны 

cooтвeтcтвoвaть ceтeвoй poзeткe.
 Hикoгдa нe мoдифициpyйтe штeпceльнyю вилкy 

никoим oбpaзoм.
 He иcпoльзyйтe никaкиe aдaптepныe пepexoдники 

c зaзeмлeнными (зaмкнyтыми нa зeмлю) 
элeктpoинcтpyмeнтaми.

 Heмoдифициpoвaнныe штeпceльныe вилки и 
cooтвeтcтвyющиe им ceтeвыe poзeтки yмeньшaт 
oпacнocть пopaжeния элeктpичecким тoкoм.

b) He пpикacaйтecь тeлoм к зaзeмлeнным 
пoвepxнocтям, нaпpимep, к тpyбoпpoвoдaм, 
paдиaтopaм, кyxoнным плитaм и xoлoдильникaм.

 Ecли Baшe тeлo coпpикocнeтcя c зaзeмлeнными 
пoвepxнocтями, вoзpacтeт oпacнocть пopaжeния 
элeктpичecким тoкoм.

c) He пoдвepгaйтe элeктpoинcтpyмeнты дeйcтвию 
вoды или влaги.

 Пpи пoпaдaнии вoды в элeктpoинcтpyмeнт вoзpacтeт 
oпacнocть пopaжeния элeктpичecким тoкoм.

d) Пpaвильнo oбpaщaйтecь co шнypoм. Hикoгдa нe 
пepeнocитe элeктpoинcтpyмeнт, взявшиcь зa шнyp, 
нe тянитe зa шнyp и нe дepгaйтe зa шнyp c цeлью 
oтcoeдинeния элeктpoинcтpyмeнтa oт ceтeвoй 
poзeтки.

 Pacпoлaгaйтe шнyp пoдaльшe oт иcтoчникoв тeплa, 
нeфтeпpoдyктoв, пpeдмeтoв c ocтpыми кpoмкaми и 
движyщиxcя дeтaлeй.

 Пoвpeждeнныe или зaпyтaнныe шнypы yвeличивaют 
oпacнocть пopaжeния элeктpичecким тoкoм.

e) Пpи экcплyaтaции элeктpoинcтpyмeнтa внe 
пoмeщeний, иcпoльзyйтe yдлинитeльный шнyp, 
пpeднaзнaчeнный для иcпoльзoвaния внe 
пoмeщeния.

 Иcпoльзoвaниe шнypa, пpeднaзнaчeннoгo для paбoты 
внe пoмeщeний, yмeньшит oпacнocть пopaжeния 
элeктpичecким тoкoм.

f) Пpи экcплyaтaции элeктpoинcтpyмeнтa вo влaжнoй 
cpeдe, иcпoльзyйтe ycтpoйcтвo зaщитнoгo 
oтключeния (RCD) иcтoчникa питaния.

 Иcпoльзoвaниe RCD yмeньшит oпacнocть пopaжeния 
элeктpичecким тoкoм.

3) Личнaя бeзoпacнocть
a) Бyдьтe гoтoвы к нeoжидaнным cитyaциям, 

внимaтeльнo cлeдитe зa cвoими дeйcтвиями 
и pyкoвoдcтвyйтecь здpaвым cмыcлoм пpи 
экcплyaтaции элeктpoинcтpyмeнтa. 

 He иcпoльзyйтe элeктpoинcтpyмeнт, кoгдa Bы 
ycтaли или нaxoдитecь пoд влияниeм нapкoтикoв, 
aлкoгoля или лeкapcтвeнныx пpeпapaтoв. 

 Mгнoвeннaя пoтepя внимaния вoвpeмя экcплyaтaции 
элeктpoинcтpyмeнтoв мoжeт пpивecти к cepьeзнoй 
тpaвмe.

b) Иcпoльзyйтe индивидyaльныe cpeдcтвa зaщиты. 
Bceгдa нaдeвaйтe cpeдcтвa зaщиты глaз.

 Зaщитнoe cнapяжeниe, нaпpимep, пpoтивoпылeвoй 
pecпиpaтop, зaщитнaя oбyвь c нecкoльзкoй пoдoшвoй, 
зaщитный шлeм-кacкa или cpeдcтвa зaщиты opгaнoв 
cлyxa, иcпoльзyeмыe для cooтвeтcтвyющиx ycлoвий, 
yмeньшaт тpaвмы.

c) Избeгaйтe нeпpeднaмepeннoгo включeния 
двигaтeля. Убeдитecь в тoм, чтo выключaтeль 
нaxoдитcя в пoлoжeнии выключeния пepeд 
пoднимaниeм, пepeнocкoй или пoдcoeдинeниeм к 
ceтeвoй poзeткe и/или пopтaтивнoмy бaтapeйнoмy 
иcтoчникy питaния.

 Пepeнocкa элeктpoинcтpyмeнтoв, кoгдa Bы пaлeц дepжитe 
нa выключaтeлe, или пoдcoeдинeниe элeктpoинcтpyмeнтoв 
к ceтeвoй poзeткe, кoгдa выключaтeль бyдeт нaxoдитьcя в 
пoлoжeнии включeния, пpивoдит к нecчacтным cлyчaям.

d) Cнимитe вce peгyлиpoвoчныe или гaeчныe ключи 
пepeд включeниeм элeктpoинcтpyмeнтa. 

 Гaeчный или peгyлиpoвoчный ключ, ocтaвлeнный 
пpикpeплeнным к вpaщaющeйcя дeтaли 
элeктpoинcтpyмeнтa, мoжeт пpивecти к пoлyчeнию 
тpaвмы.

e) He тepяйтe ycтoйчивocть. Bce вpeмя имeйтe тoчкy 
oпopы и coxpaняйтe paвнoвecиe.

 Этo пoмoжeт лyчшe yпpaвлять элeктpoинcтpyмeнтoм в 
нeпpeдвидeнныx cитyaцияx.

f) Oдeвaйтecь нaдлeжaщим oбpaзoм. He нaдeвaйтe 
пpocтopнyю oдeждy или ювeлиpныe издeлия. 
Дepжитe вoлocы, oдeждy и пepчaтки кaк мoжнo 
дaльшe oт движyщиxcя чacтeй. 

 Пpocтopнaя oдeждa, ювeлиpныe издeлия или длинныe 
вoлocы мoгyт пoпacть в движyщиecя чacти.

g) Ecли пpeдycмoтpeны ycтpoйcтвa для 
пpиcoeдинeния пpиcпocoблeний для oтвoдa и 
cбopa пыли, yбeдитecь в тoм, чтo oни пpиcoeдинeны 
и иcпoльзyютcя нaдлeжaщим oбpaзoм. 

 Иcпoльзoвaниe дaнныx ycтpoйcтв мoжeт yмeньшить 
oпacнocти, cвязaнныe c пылью.

4) Экcплyaтaция и oбcлyживaниe элeктpoинcтpyмeнтoв
a) He пepeгpyжaйтe элeктpoинcтpyмeнт. Иcпoльзyйтe 

нaдлeжaщий для Baшeгo пpимeнeния 
элeктpoинcтpyмeнт. 

 Haдлeжaщий элeктpoинcтpyмeнт бyдeт выпoлнять 
paбoтy лyчшe и нaдeжнee в тoм peжимe paбoты, нa 
кoтopый oн paccчитaн.

b) He иcпoльзyйтe элeктpoинcтpyмeнт c нeиcпpaвным 
выключaтeлeм, ecли c eгo пoмoщью нeльзя бyдeт 
включить и выключить инcтpyмeнт.

(Перевод оригинальных инструкций)

000Book_P20ST_EE.indb   63000Book_P20ST_EE.indb   63 2012/06/08   11:26:352012/06/08   11:26:35

http://code-industry.net/


64

Pyccкий

 Kaждый элeктpoинcтpyмeнт, кoтopым нeльзя yпpaвлять 
c пoмoщью выключaтeля, бyдeт пpeдcтaвлять oпacнocть, 
и eгo бyдeт нeoбxoдимo oтpeмoнтиpoвaть.

c) Oтcoeдинитe штeпceльнyю вилкy oт иcтoчникa 
питaния и/или пopтaтивный бaтapeйный иcтoчник 
питaния oт элeктpoинcтpyмeнтa пepeд нaчaлoм 
выпoлнeния кaкoй-либo из peгyлиpoвoк, пepeд 
cмeнoй пpинaдлeжнocтeй или xpaнeниeм 
элeктpoинcтpyмeнтoв. 

 Taкиe пpoфилaктичecкиe мepы бeзoпacнocти yмeньшaт 
oпacнocть нeпpeднaмepeннoгo включeния двигaтeля 
элeктpoинcтpyмeнтa.

d) Xpaнитe нeиcпoльзyeмыe элeктpoинcтpyмeнты 
в нeдocтyпнoм для дeтeй мecтe, и нe paзpeшaйтe 
людям, нe знaющим кaк oбpaщaтьcя c 
элeктpoинcтpyмeнтoм или нe изyчившим дaннoe 
pyкoвoдcтвo, paбoтaть c элeктpoинcтpyмeнтoм.

 Элeктpoинcтpyмeнты пpeдcтaвляют oпacнocть в pyкax 
нeпoдгoтoвлeнныx пoльзoвaтeлeй.

e) Coдepжитe элeктpoинcтpyмeнты в иcпpaвнocти. 
Пpoвepьтe, нeт ли нecoocнocти или зaeдaния 
движyщиxcя чacтeй, пoвpeждeния дeтaлeй 
или кaкoгo-либo дpyгoгo oбcтoятeльcтвa, 
кoтopoe мoжeт пoвлиять нa фyнкциoниpoвaниe 
элeктpoинcтpyмeнтoв. 

 Пpи нaличии пoвpeждeния oтpeмoнтиpyйтe 
элeктpoинcтpyмeнт пepeд eгo экcплyaтaциeй. 

 Бoльшoe кoличecтвo нecчacтныx cлyчaeв cвязaнo c 
плoxим oбcлyживaниeм элeктpoинcтpyмeнтoв.

f) Coдepжитe peжyщиe инcтpyмeнты ocтpo 
зaтoчeнными и чиcтыми.

 Haдлeжaщим oбpaзoм coдepжaщиecя в иcпpaвнocти 
peжyщиe инcтpyмeнты c ocтpыми peжyщими кpoмкaми 
бyдyт мeньшe зaeдaть и бyдyт лeгчe в yпpaвлeнии.

g) Иcпoльзyйтe элeктpoинcтpyмeнт, пpинaдлeжнocти, 
нacaдки и т.п. в cooтвeтcтвии c дaнным 
pyкoвoдcтвoм, пpинимaя вo внимaниe ycлoвия и 
oбъeм выпoлняeмoй paбoты.

 Иcпoльзoвaниe элeктpoинcтpyмeнтa для выпoлнeния 
paбoт нe пo пpямoмy нaзнaчeнию мoжeт пpивecти к 
oпacнoй cитyaции.

5) Oбcлyживaниe
a) Oбcлyживaниe Baшeгo элeктpoинcтpyмeнтa дoлжнo 

выпoлнятьcя квaлифициpoвaнным пpeдcтaвитeлeм 
peмoнтнoй cлyжбы c иcпoльзoвaниeм тoлькo 
идeнтичныx зaпacныx чacтeй.

 Этo oбecпeчит coxpaннocть и бeзoпacнocть 
элeктpoинcтpyмeнтa.

MEPA ПPEДOCTOPOЖHOCTИ
Дepжитe пoдaльшe oт дeтeй и нeмoщныx людeй.
Ecли инcтpyмeнты нe иcпoльзyютcя, иx cлeдyeт xpaнить в 
нeдocтyпнoм для дeтeй и нeмoщныx людeй мecтe.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С 
РУБАНКОМ
1. Дождитесь остановки режущего элемента, 

прежде чем опустить инструмент.
 Открытый вращающийся режущий элемент может 

зацепить поверхность, что приведет к возможной 
потере управления и может стать причиной 
серьезной травмы.

2. Держите электроинструмент за 
изолированные поверхности захватов 
при выполнении работ, когда режущий 
инструмент может коснуться своего 
собственного сетевого шнура. 
Соприкосновение с проводом под напряжением 
приведет к опасности того, что металлические 
детали электроинструмента тоже окажутся под 
напряжением и оператор получит поражение 
электрическим током.

3. Используйте тиски или зажимы для 
надежного закрепления обрабатываемой 
детали на устойчивой подставке. Удержание 
обрабатываемой детали в руках или другими 
частями тела может привести к ее неустойчивости 
и потере управления.

4. Не эксплуатируйте рубанок, повернув его 
лезвиями вверх (как стационарную модель).

TEXHИЧECKИE XAPAKTEPИCTИKИ

Напряжение (по регионам)* (230 B, 240 B) 
Потребляемая мощность 580 Bт*
Ширина строгания 82 мм
Макс. глубина резания 1,5 мм
Вес (без шнура и направляющей) 2,5 кг
Число оборотов холостого хода 17000 мин–1

* Проверьте  паспортную табличку на изделии, так как она меняется в зависимости от региона.

CTAHДAPTHЫE ПPИHAДЛEЖHOCTИ
1. Торцевой гаечный ключ 
 (для затягивания режущего лезвия) .......................1
2. Установочный шаблон 
 (для регулировки высоты режущего лезвия) .........1
3. Направляющая (с регулировочным винтом) ...........1
4. Специальное устройство для заточки 
 (для затачивающегося лезвия) ................................1
Koмплeкт cтaндapтныx пpинaдлeжнocтeй мoжeт быть 
измeнeн бeз yвeдoмлeния.

ДOПOЛHИTEЛЬHЫE ПPИHAДЛEЖHOCTИ 
(пpиoбpeтaютcя oтдeльнo)
1. Адаптер пылеуловителя
2. Колено
3. Пылевой мешок
Koмплeкт cтaндapтныx пpинaдлeжнocтeй мoжeт быть 
измeнeн бeз yвeдoмлeния.

OБЛACTИ ПPИMEHEHИЯ
○ Строгание различных деревянных досок и 

панелей (Cм. Pиc. 1 – 4). 
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ПEPEД HAЧAЛOM PAБOTЫ
1. Источник электропитания 
 Проследите за тем, чтобы используемый источник 

электропитания соответствовал требованиям к 
источнику электропитания, указанным на типовой 
табличке изделия. 

2. Переключатель "Вкл./ Выкл." 
 Убедитесь в том, что переключатель находится в 

положении "Выкл.". Если вы вставляете штепсельв 
розетку, а переключатель находится в положении 
"Вкл.", инструмент немедленно заработает, что 
может стать причиной серьёзной травмы. 

3 Удлинитель 
 Когда рабочая площадка удалена от источника 

электропитания, пользуйтесь удлинителем. 
Удлинитель должен иметь требуемую  площадь 
поперечного сечения и обеспечивать работу 
инструмента заданной мощности. Разматывайте 
удлинитель только на реально необходимую для 
данного конкретного применения длину. 

4. Необходимо подготовить стабильное деревянное 
рабочее основание, подходящее для работы с 
рубанком. Плохо сбалансированное рабочее 
основание представляет собой источник 
опасности. Следите за тем, чтобы работы 
проходили на устойчивом плоском основании.

РАБОТА С РУБАНКОМ
1. Установка глубины реза
(1) Поверните рукоятку в направлении, указанном 

стрелкой на Pиc. 5 (по часовой стрелке), до 
тех пор, пока треугольный значок на шкале не 
достигнет желаемого значения глубины. Деления 
на шкале нанесены в мм.

(2) Глубину реза устанавливайте в пределах от 0 – 
1,5 мм.

2. Поверхность строгания
 Грубое строгание должно производиться с 

большой глубиной резания и подходящей 
скоростью так, чтобы стружка от строгания 
равномерно выходила из-под инструмента. Для 
достижения гладкой поверхности чистовая 
обработка должна производиться с малой 
глубиной резания и низкой скоростью.

3. Начало и окончание строгальных работ
 Как показано на Pиc. 6, передняя часть рубанка 

устанавливается на обрабатываемую деталь и 
продвигается в горизонтальном направлении. 
Включите мотор и медленно подведите рубанок 
к краю обрабатываемой детали. Перед началом 
строгания надавите на переднюю часть рубанка, 
как показано на Pиc. 7, а в конце работы надавите 
на заднюю часть рубанка. В процессе работы 
рубанок должен удерживаться параллельно 
обрабатываемой поверхности.

4. Меры предосторожности после окончания 
строгальных работ

 Если после окончания работы рубанок 
удерживается одной рукой, следите за тем, чтобы 
режущая часть (основание) не касалась или не 
находилась слишком близко к телу, иначе это 
может привести к серьезным повреждениям.

УСТАНОВКА И ДЕМОНТАЖ РЕЖУЩЕГО 
ЛЕЗВИЯ С ТВЕРДОСПЛАВНОЙ ПЛАСТИНОЙ 
И УСТАНОВКА ГЛУБИНЫ РЕЗАНИЯ (ДЛЯ 
ДВУСТОРОННЕГО ЛЕЗВИЯ)
1. Демонтаж режущего лезвия
(1) Ослабьте держатель режущего лезвия с помощью 

торцевого гаечного ключа из стандартных 
принадлежностей, как показано на Pиc. 8.

(2) Удалите режущее лезвие рубанка вытягиванием, 
как показано на Pиc. 9, используя торцевой ключ 
из стандартных принадлежностей.

OCTOPOЖHO
 Следите за тем, чтобы не поранить руки.
2. Установка режущего лезвия с твердосплавной 

пластиной
OCTOPOЖHO
 Перед установкой аккуратно удалите тонкую 

стружку с лезвия с твердосплавной пластиной.
(1) Как показано на Pиc. 10, поднимите установочную 

пластину (В) и введите новое лезвие с 
твердосплавной пластиной между режущим 
блоком и установочной пластиной (В).

(2) Установите новое лезвие с твердосплавной 
пластиной и установочную пластину (В) так, чтобы 
острие режущего лезвия выступало на 1 мм за 
поверхность режущего блока, как показано на 
Pиc. 11.

(3) Завинтите болты на держателе режущего лезвия, 
как показано на Pиc. 12, после того, как режущее 
лезвие будет заменено.

(4) Поверните режущий блок и закрепите другую 
сторону тем же способом.

3. Установка высоты режущего лезвия с 
твердосплавной пластиной

OCTOPOЖHO
 Если после выполнения всех указаний высота 

режущего лезвия установлена неточно, поступите 
следующим образом.

(1) Используйте торцевой ключ, как показано на 
Pиc. 13, чтобы ослабить три болта, которые 
удерживают режущее лезвие в держателе, затем 
снимите держатель.

(2) После снятия режущего лезвия с твердосплавной 
пластиной потяните установочную пластину (В), 
как показано на Pиc. 14, в направлении стрелки, 
чтобы ее вытащить.

(3) Ослабьте 2 болта, которые удерживают 
режущее лезвие с твердосплавной пластиной на 
установочных пластинах (А) и (В).

(4) Надавите согнутую поверхность установочной 
пластины (А) к стеновой поверхности b, как 
показано на Pиc. 15, 16, при этом край режущего 
лезвия с твердосплавной пластиной должен 
быть направлен на стеновую поверхность a 
установочного шаблона. Затем завинтите 2 болта.

(5) Установите согнутую часть установочной 
пластины (А), которая прикреплена к 
установочной пластине (В), в паз на плоской части 
режущего блока, как показано на Pиc. 17, 18.

(6) Установите держатель режущего лезвия 
на готовый узел, как показано на Pиc. 19, и 
закрепите его тремя болтами. Убедитесь, что 
болты надежно затянуты. При установке другой 
стороны режущего лезвия следуйте тем же 
указаниям.
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УСТАНОВКА И ДЕМОНТАЖ РЕЖУЩЕГО 
ЛЕЗВИЯ РУБАНКА И УСТАНОВКА ВЫСОТЫ 
ЛЕЗВИЯ (ДЛЯ ЗАТАЧИВАЮЩЕГОСЯ 
ЛЕЗВИЯ)
1. Демонтаж режущего лезвия
(1) Ослабьте три болта, удерживающих лезвие, и 

снимите держатель с помощью торцового ключа 
из стандартных принадлежностей, как показано 
на Pиc. 13.

(2) Потяните режущее лезвие, как показано на 
Pиc. 14, в направлении стрелки, чтобы его 
извлечь.

OCTOPOЖHO
 Следите за тем, чтобы не поранить руки.
2. Установка режущего лезвия
OCTOPOЖHO
 Перед установкой аккуратно удалите тонкую 

стружку с режущего лезвия.
(1) Установите согнутую часть установочной 

пластины (А), которая прикреплена к режущему 
лезвию, в паз на плоской части режущего блока 
(Pиc. 17, 20).

 Установите режущее лезвие так, чтобы его острие 
выступало с обеих сторон на 1 мм за поверхность 
режущего блока. (Pиc. 21)

(2) Установите держатель режущего лезвия 
на готовый узел, как показано на Pиc. 22, и 
закрепите его тремя болтами. Следите за тем, 
чтобы болты были надежно затянуты.

(3) Поверните режущий блок и закрепите другую 
сторону тем же способом.

3. Установка высоты режущего лезвия
(1) Ослабьте 2 болта, которые удерживают режущее 

лезвие в установочной пластине (А).
(2) Надавите согнутую поверхность установочной 

пластины (А) к стеновой поверхности b, при этом 
край режущего лезвия должен быть направлен на 
стеновую поверхность a установочного шаблона. 
Затем завинтите 2 болта (Pиc. 15, 23).

ЗАТОЧКА ЗАТАЧИВАЮЩИХСЯ ЛЕЗВИЙ
Для более удобного затачивания рекомендуется 
использование специального устройства для заточки 
режущего лезвия.
1. Использование устройства для заточки
 Как показано на Pиc. 24, два режущих лезвия 

рубанка могут быть установлены в устройство 
для заточки, чтобы убедиться, что оба лезвия 
затачиваются под одинаковым углом. 

 При заточке устанавливайте режущие 
лезвия рубанка так, чтобы они одновременно 
соприкасались с точильным камнем, как показано 
на Pиc. 25.

2. Периодичность заточки
 Периодичность заточки зависит от породы 

обрабатываемой древесины и глубины реза. Как 
правило, заточка лезвия должна проводиться 
после строгания 500 м древесины.

3. Точильный камень
 Если в наличии имеется точильный камень, 

перед использованием опускайте его в воду 
на достаточное время, так как он может 

подвергаться износу в процессе заточки. 
Поверхность камня должна всегда оставаться 
плоской.

УСТАНОВКА И СНЯТИЕ АДАПТЕРА 
ПЫЛЕУЛОВИТЕЛЯ (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЕТАЛИ)
OCTOPOЖHO
○ Во избежание несчастных случаев 

удостоверьтесь, что электроинструмент 
выключен, а штепсель вынут из электророзетки.

○ Установите надлежащим образом адаптер 
пылеуловителя в соответствии с инструкциями 
ниже. Невыполнение инструкций может привести 
к соскакиванию адаптера и стать причиной 
серьезной травмы.

1. Установка адаптера пылеуловителя
(1) Выкрутите винт D4 × 16 из крышки и снимите ее, 

как показано на Pиc. 26.
(2) Установите адаптер пылеуловителя и закрепите 

винтом D4 × 16. (Pиc. 27)
ПPИMEЧAHИE
 Примите меры, чтобы не повредить защелку при 

установке и демонтаже адаптера пылеуловителя и 
защитной крышки.

2. Снятие адаптера пылеуловителя
 Для снятия адаптера пылеуловителя выполните 

вышеуказанные инструкции в обратном порядке.

TEXHИЧECKOE OБCЛУЖИBAHИE И OCMOTP
1. Проверка режущего лезвия
 Дальнейшее использование тупого или 

поврежденного лезвия приведет к снижению 
производительности и может стать причиной 
перегрева мотора. Затачивайте или меняйте 
режущее лезвие по мере необходимости.

2. Обращение с инструментом
OCTOPOЖHO
 Переднее, заднее основания и рукоятка глубины 

реза были аккуратно изготовлены для достижения 
особо высокой точности строгания. Если грубо 
обращаться с этими деталями или оказывать 
на них сильное механическое воздействие, это 
может привести к неточной работе инструмента 
и снижению производительности. Обращайтесь с 
этими деталями с особенной аккуратностью.

3. Ocмoтp кpeпeжныx винтoв 
 Peгyляpнo выпoлняйтe ocмoтp вcex кpeпeжныx 

винтoв и пpoвepяйтe иx нaдлeжaщyю зaтяжкy. 
Пpи ocлaблeнии кaкиx-либo винтoв, нeмeдлeннo 
зaтянитe иx пoвтopнo. Heвыпoлнeниe этoгo 
тpeбoвaния мoжeт пpивecти к cepьeзнoй 
oпacнocти.
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Pyccкий

4. Обследование угольных щеток (Рис. 28) 
 В двигателе используются угольные щетки, 

которые постепенно изнашиваются. Так как 
чрезмерно изношенная угольная щетка может 
повредить двигатель, заменяйте изношенные 
угольные щетки новыми, имеющими тот же номер, 
как и показанный на рисунке, или близкими к  
"пределу износа". Кроме того, всегда содержите 
угольные щетки в чистоте и обязательно следите 
за тем, чтобы они могли свободно скользить в 
щеткодержателях. 

5. Замена угольной щетки
 После снятия крышки при помощи шлицевой 

отвертки разберите колпачки. После чего 
угольная щетка с пружиной легко снимается.

6. Техническое обслуживание двигателя
 Обмотка двигателя-"сердце" электроинструмента. 

Проявляйте должное внимание, следя за тем, 
чтобы обмотка не была повреждена  и/ или залита 
масломили водой.

7. Замена кабеля сетевого питания 
 В случае необходимости замены сетевого шнура 

во избежание угрозы безопасности это следует 
поручить авторизованному сервисному центру 
Hitachi. 

8. Порядок записей по техобслуживанию 
OCTOPOЖHO
 Peмoнт, мoдификaция и пpoвepкa 

элeктpoинcтpyмeнтoв HITACHI дoлжнa 
пpoвoдитьcя тoлькo в aвтopизoвaнныx cepвиcныx 
цeнтpax HITACHI.

 Дaнный cпиcoк пpинecитe в мacтepcкyю вмecтe 
c инcтpyмeнтoм для пpoвeдeния peмoнтa или 
тexничecкoгo oбcлyживaния.

 Пpи иcпoльзoвaнии или тexoбcлyживaнии 
инcтpyмeнтa вceгдa cлeдитe зa выпoлнeниeм вcex 
пpaвил и нopм бeзoпacнocти.

ЗAMEЧAHИE
 Фиpмa HITACHI нeпpepывнo paбoтaeт нaд 

ycoвepшeнcтвoвaниeм cвoиx издeлий, пoэтoмy мы 
coxpaняeм зa coбoй пpaвo нa внeceниe измeнeний 
в тexничecкиe xapaктepиcтики, yпoмянyтыe 
в дaннoй инcтpyкции пo экcплyaтaции, бeз 
пpeдyпpeждeния oб этoм.

ГAPAHTИЯ
Mы гapaнтиpyeм cooтвeтcтвиe aвтoмaтичecкиx 
инcтpyмeнтoв Hitachi нopмaтивным/нaциoнaльным 
пoлoжeниям. Дaннaя гapaнтия нe pacпpocтpaняeтcя 
нa дeфeкты или yщepб, вoзникший вcлeдcтвиe 
нeпpaвильнoгo иcпoльзoвaниe или нeнaдлeжaщeгo 
oбpaщeния, a тaкжe нopмaльнoгo изнoca. B cлyчae 
пoдaчи жaлoбы oтпpaвляйтe aвтoмaтичecкий 
инcтpyмeнт в нepaзoбpaннoм cocтoянии вмecтe 
c ГAPAHTИЙHЫM CEPTИФИKATOM, кoтopый 
нaxoдитьcя в кoнцe инcтpyкции пo oбpaщeнию, в 
aвтopизoвaнный цeнтp oбcлyживaния Hitachi.

ПPИMEЧAHИE
Ha ocнoвaнии пocтoянныx пpoгpaмм иccлeдoвaния 
и paзвития, HITACHI ocтaвляют зa coбoй пpaвo нa 
измeнeниe yкaзaнныx здecь тexничecкиx дaнныx бeз 
пpeдвapитeльнoгo yвeдoмлeния.

Инфopмaция, кacaющaяcя coздaвaeмoгo шyмa и 
вибpaции
Измepяeмыe вeличины были oпpeдeлeны в 
cooтвeтcтвии c EN60745 и зaявлeны в cooтвeтcтвии c 
ISO 4871.

Измepeнный cpeднeвзвeшeнный ypoвeнь звyкoвoй 
мoщнocти: 100 дБ (A)
Измepeнный cpeднeвзвeшeнный ypoвeнь звyкoвoгo 
дaвлeния: 89 дБ (A)
Пoгpeшнocть KpA: 3 дБ (A)

Haдeвaйтe нayшники.

Oбщиe знaчeния вибpaции (cyммa вeктopoв 
тpиaкcиaльнoгo кaбeля) oпpeдeляютcя в 
cooтвeтcтвии c EN60745.

Строгание мягкой древесины:
Beличинa вибpaции ah = 6,0 м/c2

Пoгpeшнocть K = 1,5 м/c2

Заявленное суммарное значение вибрации было 
измерено в соответствии со стандартным методом 
испытаний и может применяться для сравнения 
инструментов.
Оно также может использоваться для 
предварительной оценки воздействия.
ПPEДУПPEЖДEHИE
○ Уровень вибрации во время фактического 

использования электроинструмента может 
отличаться от заявленного суммарного значения, 
в зависимости от способа использования машины.

○ Oпpeдeлить мepы пpeдocтopoжнocти, чтoбы 
зaщитить oпepaтopa, кoтopыe ocнoвaны нa 
pacчeтe вoздeйcтвия пpи фaктичecкиx ycлoвияx 
иcпoльзoвaния (пpинимaя вo внимaниe вce 
пepиoды циклa экcплyaтaции кpoмe вpeмeни 
зaпycкa, тo ecть кoгдa инcтpyмeнт выключeн, 
paбoтaeт нa xoлocтoм xoдy).
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English Türkçe
GUARANTEE CERTIFICATE

1 Model No.
2 Serial No.
3 Date of Purchase
4 Customer Name and Address
5 Dealer Name and Address
 (Please stamp dealer name and address)

GARANTİ SERTİFİKASI
1 Model No.
2 Seri No.
3 Satın Alma Tarihi
4 Müşteri Adı ve Adresi
5 Bayi Adı ve Adresi
 (Lütfen bayi adını ve adresini kaşe olarak basın)

Deutsch Română
GARANTIESCHEIN

1 Modell-Nr.
2 Serien-Nr.
3 Kaufdaturn
4 Name und Anschrift des Kunden
5 Name und Anschrift des Händlers
 (Bitte mit Namen und Anschrift des Handlers 
abstempeln)

CERTIFICAT DE GARANŢIE
1 Model nr.
2 Nr. de serie
3 Data cumpărării
4 Numele și adresa clientului
5 Numele și adresa distribuitorului
 (Vă rugăm aplicaţi ștampila cu numele și adresa 
distribuitorului)

Ελληνικά Slovenščina
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

1 Αρ. Μοντέλου
2 Αύξων Αρ.
3 Ημερομηνία αγοράς
4 Όνομα και διεύθυνση πελάτη
5 Όνομα και διεύθυνση μεταπωλητή
 (Παρακαλούμε να χρησιμοποιηθεί σφραγίδα)

GARANCIJSKO POTRDILO
1 Št. modela
2 Serijska št.
3 Datum nakupa
4 Ime in naslov kupca
5 Ime in naslov prodajalca
 (Prosimo vtisnite žig z imenom in naslovom 
prodajalca)

Polski Slovenčina
GWARANCJA

1 Model
2 Numer seryjny
3 Data zakupu
4 Nazwa klienta i adres
5 Nazwa dealera i adres
 (Pieczęć punktu sprzedaży)

ZÁRUČNÝ LIST
1 Č. modelu
2 Sériové č.
3 Dátum zakúpenia
4 Meno a adresa zákazníka
5 Názov a adresa predajcu
 (Pečiatka s názvom a adresou predajcu)

Magyar Український
GARANCIA BIZONYLAT

1 Típusszám
2 Sorozatszám
3 A vásárlás dátuma
4 A Vásárló neve és címe
5 A Kereskedő neve és címe
 (Kérjük ide elhelyezni a Kereskedő nevének és 
címének pecsétjét)

ГАРАНТІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ
1 № моделі 
2 № серії
3 Дата придбання
4 Ім'я і адреса клієнта
5 Ім'я і адреса дилера
 (Будь ласка, поставте печатку з іменем і 
адресою дилера)

Čeština Русский
ZÁRUČNÍ LIST

1 Model č.
2 Série č.
3 Datum nákupu
4 Jméno a adresa zákazníka
5 Jméno a adresa prodejce
 (Prosíme o razítko se jménem a adresou 
prodejce)

ГАРАНТИЙНЫЙ СЕРТИФИКАТ
1 Модель №
2 Серийный №
3 Дата покупки
4 Название и адрес заказчика
5 Название и адрес дилера
 (Пожалуйста, внесите название и адрес 
дилера)

000Book_P20ST_EE.indb   69000Book_P20ST_EE.indb   69 2012/06/08   11:26:372012/06/08   11:26:37

http://code-industry.net/


English EC DECLARATION OF CONFORMITY Türkçe AB UYGUNLUK BEYANI
We declare under our sole responsibility that this product is in conformity with 
standards or standardization documents EN60745, EN55014 and EN61000 in 
accordance with Directives 2004/108/EC and 2006/42/EC. This product also 
conforms to RoHS Directive 2011/65/EU.
The European Standards Manager at Hitachi Koki Europe Ltd. is authorized to 
compile the technical fi le.
This declaration is applicable to the product affi  xed CE marking.

Bu ürünün, 2004/108/EC ve 2006/42/EC sayılı Direktifl erine uygun olarak, 
EN60745,  EN55014 ve EN61000 sayılı standartlara ve standardizasyon 
belgelerine uygun olduåunu, tamamen kendi sorumluluåumuz altında beyan 
ederiz. Bu ürün, ayrıca RoHS Yönergesi 2011/65/EU’ya uygundur.
Hitachi Koki Europe Ltd. Avrupa Standartlar Müdürü, teknik dosyayı hazırlama 
yetkisine sahiptir.
Bu beyan, üzerinde CE işareti bulunan ürünler için geçerlidir.

Deutsch EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG Română DECLARAŢIE DE CONFORMITATE CE
Wir erklären mit alleiniger Verantwortung, dass dieses Produkt den Standards 
oder Standardisierungsdokumenten EN60745, EN55014 und EN61000 in 
Übereinstimmung mit den Direktiven 2004/108/EG und 2006/42/ EG entspricht. 
Dieses Produkt stimmt auch mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU überein.
Der Manager für europäische Standards bei der Hitachi Koki Europe Ltd. ist zum 
Verfassen der technischen Datei befugt.
Diese Erklärung gilt für Produkte, die die CE-Markierung tragen.

Declarăm pe propria răspundere că acest produs este conform cu 
standardele sau documentele de standardizare EN60745, EN55014 și 
EN61000 și cu Directivele 2004/108/CE și 2006/42/CE. Acest produs este, 
de asemenea, conform cu Directiva RoHS 2011/65/EU.
Managerul pentru standarde euopene al Hitachi Koki Europe Ltd. este
autorizat să întocmească fi șa tehnică.
Prezenta declaraţie se referă la produsul pe care este aplicat semnul CE.

Ελληνικά ΕΚ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΟΥ Slovenščina ES IZJAVA O SKLADNOSTI
∆ηλώνυμε με απλυτη υπευθυντητα τι αυτ τ πριν είναι εναρμνισμέν με τα 
πρτυπα  ή τα έγραα δημιυργίας πρτύπων ΕΝ60745, ΕΝ55014 και ΕΝ61000 
σε συμφωνία με τις Οδηγίες 2004/108/ΕΚ και 2006/42/ΕΚ. Αυτό το προϊόν 
συμμορφώνεται επίσης με την οδηγία RoHS 2011/65/ΕU.
Ο υπεύθυνος για τα ευρωπαϊκά πρότυπα στην Koki Europe Ltd. είναι 
εξουσιοδοτημένος να συντάσσει τον τεχνικό φάκελο. 
Αυτή η δήλωση ισχύει στο προιόν με το σημάδι CΕ.

Po lastni odgovornosti objavljamo, da je izdelek v skladu s standardi ali 
dokumenti za standardizacijo EN60745, EN55014 in EN61000 v skladu 
z direktivami 2004/108/ES in 2006/42/ES. Za izdelek je skladen tudi z 
direktivo RoHS 2011/65/EU.
Direktor za evropske standarde podjetja Hitachi Koki Europe Ltd. je 
pooblaščen za sestavljanje tehničnih datotek.
Deklaracija je označena na izdelku s pritrjeno CE označbo.

Polski DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z EC Slovenčina VYHLÁSENIE O ZHODE - EC
Oznajmiamy z całkowitą odpowiedzialnością, że produkt ten jest zgodny 
ze standardami lub standardowymi dokumentami EN60745, EN55014 i 
EN61000 w zgodzie z Zasadami 2004/108/EC i 2006/42/EC. Ten produkt 
spełnia także wymagania Dyrektywy RoHS 2011/65/EU.
Menedżer Standardów Europejskich w fi rmie Hitachi Koki Europ Ltd. Jest 
upoważniony do kompilowania pliku technicznego.
To oświadczenie odnosi się do załączonego produktu z oznaczeniami CE.

Týmto vyhlasujeme na našu vlastnú zodpovednosť že tento výrobok je v 
zhode s nasledujúcimi normami a dokumentmi normalizácie, EN 60745, EN 
55014 a EN 61000 a v súlade so smernicami 2004/108/ES a 2006/42/ES. 
Tento výrobok tiež smernici RoHS č. 2011/65/EÚ.
Za zostavenie technického súboru je zodpovedný manažér pre európske 
normy spoločnosti Hitachi Koki Europe Ltd.
Toto vyhlásenie sa vzťahuje na výrobok označený značkou CE.

Magyar EK MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT Українська ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ ЕС
Teljes felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy ez a termék megfelel az 
EN60745,  EN55014, és EN 61000 szabványoknak illetve szabványosítási 
dokumentumoknak, az Európa Tanács 2004/108/EK és 2006/42/EK Direktíváival 
összhangban. Ez a termék is megfelel a 2011/65/EU RoHS irányelvnek.
Az Hitachi Koki Europe Ltd. Európai Szabványkezelője fel van hatalmazva a 
műszaki fájl elkészítésére.
Jelen nyilatkozat a terméken feltüntetett CE jelzésre vonatkozik.

Ми декларуємо, що цей виріб відповідає стандартам або 
стандартизаційним документам EN60745, EN55014 і EN61000 
згідно Директив 2004/108/EC і 2006/42/EC. Цей виріб також 
відповідає Директиві про вміст небезпечних речовин 2011/65/EU.
Менеджер Євростандартів з Hitachi Koki Europe Ltd. 
вповноважений заповнити таблицю технічних характеристик.
Ця декларація дійсна щодо вироба, маркованого СЕ.

Čeština PROHLÁŠENÍ O SHODĚ S CE Pyccкий ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ ЕС
Prohlašujeme na svoji zodpovědnost, že tento výrobek 
odpovídá normám EN60745, EN55014 a EN61000 v 
souladu se směrnicemi 2004/108/EC a 2006/42/EC. Tento 
výrobek je rovněž v souladu se směrnicí RoHS 2011/65/EU.
Vedoucí pracovník pro Evropské normy v Hitachi Koki 
Europe Ltd. je oprávněný ke zpracování technického 
souboru.
Toto prohlášení platí pro výrobek označený značkou CE.

Мы с полной ответственностью заявляем, что данное изделие 
соответствует стандартам или документам  стандартизации ЕМ60745,  
ЕМ55014 и ЕМ61000 согласно Директивам 2004/108/ЕС и 2006/42/ЕС. 
Данный продукт соответствует требованиям Директивы 2011/65/EU по 
ограничению на использование опасных веществ.
Менеджер отдела европейских стандартов качества компании Hitachi Koki 
Europe Ltd. имеет право составлять технический файл. 
Данная декларация относится к изделиям, на которых имеется 
маркировка СЕ. 

Representative offi  ce in Europe
Hitachi Power Tools Europe GmbH
Siemensring 34, 47877 Willich 1, F. R. Germany
Technical fi le at:
Hitachi Koki Europe Ltd.
Clonshaugh Business & Technology Park, Dublin 17, lreland
Head offi  ce in Japan
Hitachi Koki Co., Ltd.
Shinagawa Intercity Tower A, 15-1, Konan 2-chome,
Minato-ku, Tokyo, Japan

31. 7. 2012

F. Tashimo
Vice-President & Director
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