
АКУМУЛАТОРЕН ВИНТОВЕРТ, LI-ION
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ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНА ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА
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Символите в ръководството за експлоатация и етикета на инструмента.

Двойна изолация за допълнителна защита.

Прочетете ръководството за експлоатация преди работа с изделието.

CE съответствие.

Носете предпазни очила, антифони и маска

Отпадъчните електрически продукти не трябва да се изхвърлят заедно 
с битовите отпадъци. Моля, рециклирайте там, където има налични 
съоръжения за това. Консултирайте се с местните власти или 
търговеца по въпросите за рециклиране.

Предупреждение за безопасност.
Моля, използвайте само аксесоарите, които се поддържат от 
производителя.

Зареждайте батерията само под 50°C.

Винаги рециклирайте батериите

Не унищожавайте батерията чрез огън.

Не мокрете батерията.
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ОБЩИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ  ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТРУМЕНТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Прочетете всички предупреждения за безопасност 
и всички инструкции. Неспазването на предупрежденията и инструкциите може 
да доведе до токов удар, пожар и / или сериозно нараняване.
Запазете всички предупреждения и инструкции за бъдещи справки.
Терминът "електрически инструмент" в предупрежденията се отнася до вашия 
електрически инструмент, захранван от мрежата (с кабел) или от батерия 
(безжичен).

1)      Безопасност на работното място

a) Поддържайте работното място чисто и добре осветено.
Претрупаните и тъмни места често са причина за инциденти.

b) Не използвайте електрически инструментите във взривоопасна 
среда, например при наличие на запалими течности, газове или прах. 
Електрическите инструменти образуват искри, които могат да 
възпламенят прах или изпарения.

c) Когато се работи с електрически инструмент, деца и странични 
наблюдатели не трябва да се допускат в близост.  Ако се разсейвате 
може да загубите контрол. 

2) Електрическа безопасност

a) Щепселите на електрически инструменти трябва да съответстват на 
контактите. В никакъв случай не трябва да се модифицира щепсела 
по какъвто и да било начин. Не използвайте адаптери за щепсели със 
заземени електрически инструменти. Оригиналните щепсели и 
подходящите контакти намаляват риска от токов удар.

b) Избягвайте контакт на тялото със заземени повърхности като тръби, 
радиатори, конвектори и хладилници. Има повишен риск от токов 
удар, ако тялото ви е заземено.

c) Не излагайте електрическите инструменти на дъжд или 
мокра среда. При попадане на вода в електрически инструмент се 
увеличава риска от токов удар.

d)

е)

Не нарушавайте целостта на кабела. Никога не използвайте кабела за 
носене, издърпване или изключване на електрическия инструмент. 
Пазете кабела от нагряване, омасляване, остри ръбове или движещи се 
части. Повредените  или заплетени  кабели увеличават риска от токов удар.

Когато работите с електрическия инструмент на открито, използвайте 
удължител за кабел, подходящ за използване на открито. Използването на 
кабел, подходящ за работа на открито, намалява риска от токов удар.
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3) Лична безопасност

a) Бъдете винаги нащрек, внимавайте какво правите и разчитайте на здравия 
разум, когато работите с електрически инструмент. Не работете с 
електрически инструмент, когато сте уморени или под въздействието на 
наркотици, алкохол или лекарства.
Момент на невнимание при работа с електрически инструменти може да 
доведе до сериозно нараняване.

b) Използвайте лични предпазни средства. Винаги носете предпазни очила.
Защитното оборудване като маска за прах, не плъзгащи се предпазни 
обувки, каска или антифони подходящи за съответните условия, ще 
намалят нараняванията.

c) Не допускайте неволно стартиране. Уверете се, че превключвателят е в 
положение изключено, преди да свържете към източника на захранване и 
/или батерията, преди вземане или пренасяне на инструмента. 
Пренасянето на електрически инструменти с пръст върху 
пусковото копче или включване към захранването на електрически 
инструменти, с превключвател в положение Включено,може да 
предизвика инциденти.

d) Извадете ключа за регулиране, преди да включите електрическия 
инструмент. Ключ или регулатор, прикрепен  на въртящите се части на 
електрическия инструмент, може да доведе до нараняване.

e) Не работете в нестандартни пози. Работете само когато сте стъпили 
стабилно и в добър баланс.
По този начин имате по-добър контрол над електрическия инструмент при 
непредвидени ситуации.

f) Обличайте подходящи дрехи. Не обличайте прекалено широки дрехи и 
свободно висящи бижута. Пазете косата, дрехите и ръкавиците си далеч 
от движещи се части. Широките дрехи, бижута или дълга коса могат да 
бъдат захванати от движещите се части.

g) Ако са предвидени устройства за свързване на съоръжения за отвеждане 
и събиране на прах, уверете се, че те са свързани и се използват правилно. 
Използването на прахоулавящи съоръжения може да намали свързаните с 
праха опасности.          

4) Използване и грижи за електрическите инструменти.

    a)   Не претоварвайте електрическия инструмент. Използвайте точния 
          електрически инструмент за конкретната нужда. Правилно подбраният 
          електрически инструмент ще свърши работата по-добре и по-безопасно със 
          скоростта, за която е проектиран.

f)    Ако работите с електрически инструменти във влажна среда е необходимо 
      да използвайте дефектнотокова защита (RCD). Използването на RCD 
      намалява риска от токов удар.
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b) Изключете щепсела от източника на захранване и/или батерията от 
електрическия инструмент, преди да правите каквито и да било настройки, 
смяна на аксесоари или да го съхранявате. Такива превантивни мерки за 
безопасност намаляват риска от случайно стартиране на електрическия 
инструмент. 

c) Съхранявайте електрическите инструменти, които не се използват на място, 
недостъпно за деца, и не позволявайте на лица, които не са запознати с 
електрическия инструмент или с тези инструкции, да работят с тях. 
Електрическите инструментите могат да бъдат опасни когато с в ръцете 
на необучени хора.

d) Поддържане на електрически инструмент. Проверете за неправилно 
подравняване или свързване на движещи се части, счупване на части и 
всякакви други нередности, които могат да повлияят на работата на 
електрическия инструмент. Ако е повреден, ремонтирайте електрическия 
инструмент преди да го използвате. Много злополуки са причинени от 
неправилно обслужвани електрически инструменти.

e) Поддържайте режещите инструменти наточени и чисти. 
Правилно поддържаните режещи инструменти с остри режещи ръбове много 
по-рядко блокират и са по-лесни за управление.

f) Използвайте електрическия инструменти, аксесоари и накрайниците за 
инструменти и т.н. при спазване на тези инструкции, като вземете предвид 
условията на работа и задачата, която трябва да се изпълни. Използването 
на електрически инструмент за операции, различни от предвидените, може 
да доведе до опасна ситуация.                  

5)  Използване и грижи за акумулаторния уред.
           a)  Зареждайте само със зарядното устройство, посочено от производителя. 
                    Зарядното устройство, което е подходящо за един тип батерия, може да 
                    създаде риск от пожар, когато се използва с друга батерия.                     

           b)  Използвайте електрически инструменти само със специално предназначените 
                за тях батерии. Използването на други батерии може да създаде риск от 
                нараняване или пожар.                

           c)  Когато батерията не се използва, дръжте я далеч от други метални предмети, 
                като кламери, монети, ключове, пирони, винтове или други малки метални 
                предмети, които могат да направят връзка между двата терминала на батерията. 
               Късо съединение между клемите на батерията може да причини изгаряния или пожар.  
            
           d)  При неблагоприятни условия от батерията може да се изхвърли течност; 
                избягвайте контакт. Ако случайно възникне контакт, измийте обилно с вода. 
                При попадане на течността в очите, потърсете медицинска помощ. Течността, 
                изхвърлена от батерията, може да причини дразнене или изгаряния.                    

           e)  Не използвайте батерия или инструмент, който е повреден или модифициран. 
                Повредените или модифицирани батерии могат да проявяват непредсказуемо 
                поведение, водещо до пожар, експлозия или риск от нараняване. 
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           f)  Не излагайте батерия или инструмент на огън или прекомерно висока 
               температура. Излагането на огън или температура над 130 ° C може да 
               причини експлозия.

 
           g)  Следвайте всички инструкции за зареждане и не зареждайте батерията 
                или инструмента извън температурния диапазон, посочен в инструкциите. 
               Неправилното зареждане или зареждани при температури извън посочения
               диапазон може да повреди батерията и да увеличи риска от пожар.

6) Обслужване

a)

b)

Електрическите инструменти трябва да се обслужват само от 
квалифицирани техници. Това може да гарантира, че инструментът е 
безопасен.
Никога не сервизирайте повредени батерии. Обслужването на батериите трябва 
да се извършва само от производителя или оторизирани доставчици на услуги.

Допълнителни предупреждения за безопасност

Предупреждения за безопасност при пробиване                             
 
-  Дръжте електрическия инструмента за изолираните повърхности за хващане, когато
   извършвате на операция, при която режещият аксесоар може да се попадне на скрити 
   кабели. Ако режещия накрайник се допре до кабел под напрежение това може да доведе 
   до протичане на ток през откритите метални части на инструмента и така да предизвика 
   токов удар за оператора.

Остатъчни рискове

Дори когато електрическият инструмент се използва, както е предписано, не е възможно 
да се елиминират всички остатъчни рискови фактори. Във връзка с конструкцията и 
дизайна на електрическия инструмент могат да възникнат следните опасности:

a) Проблеми със здравето, произтичащи от вибрациите, когато  електрическия 
инструмент се използва за по-дълъг период от време или не е адекватно 
управляван и правилно поддържан.   
             
Наранявания и щети по имущество поради внезапно счупване на аксесоари. b)

           Предупреждение! Този електрически инструмент генерира електромагнитно поле по 
            време на работа Това поле може при някои обстоятелства да повлияе на активни или 
пасивни медицински импланти. За да намалите риска от сериозни или фатални наранявания, 
препоръчваме на хора с медицински импланти да се консултират със своя лекар и с 
производителя на медицински импланти, преди да използват този електрически инструмент.
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Номер на модела:
UTDLI1232TDLI1232, TDLI1232-X, TDLI1232X, TDLI1232E, TDLI1232A, TDLI1232S, 

TDLI1232H, TDLI1232M, TDLI1232.X, UTDLI1232, UTDLI1232-X   
(X означава от 1 до 9)

12VНапрежение

Време за зареждане Приблизително 2часаПриблизително 2часа
Механични настройки 
на скоростта 2
Променлива скорост 
на празен ход 0-350/0-1350 min -1

Настройки на 
въртящия момент 15+1

Максимална сила
въртящия момент 20Nm

12V

2

0-350/0-1350 min -1

15+1

20Nm

Капацитет на 
патронника 1/32"—3/8"0.8—10mm

• Поради нашата продължаваща програма за научни изследвания и развитие горните данни подлежат 
на промяна без предизвестие.

•       Спецификациите
•       Тегло, с касета на батерия.

и касетата на батерията може да се различава в различните държави.

СПЕЦИФИКАЦИИ



1

2

ФУНКЦИОНАЛНО ОПИСАНИЕ

         ВНИМАНИЕ: Винаги се уверявайте, че
   инструментът е изключен и касетата на 
батерията е извадена, преди да пренастройвате  или 
проверявате функционалността му.

Монтиране или сваляне на батерия

                                                       1. Бутон
                                                       2. Касета на батерията
 

•  Винаги изключвайте инструмента, преди да монтирате 
или извадите касетата на батерията.                                         
• За да извадите касетата на батерията, плъзнете я от 
инструмента, докато плъзгате бутона отпред на 
касетата.
•  За да инсталирате касетата на батерията, подравнете 
езика на касетата на батерията с жлеба в корпуса и го 
плъзнете на място. Натиснете го докрай, докато се 
заключи на място с леко щракване

1

• Не използвайте сила, когато поставяте касетата на 
батерията. Ако касетата не се плъзга лесно, това 
означава, че не е насочена правилно.        

Стартиране                                                                                                                                                                                                                              

           1. Превключвател

           ВНИМАНИЕ
• Преди да поставите касетата на батерията в 
инструмента, винаги проверявайте дали копчето на 
превключвателя се задейства правилно и се връща в 
положение "OFF", когато е освободен.
 
За да стартирате инструмента, просто дръпнете спусъка 
на превключвателя. Скоростта на инструмента се 
увеличава чрез увеличаване на натиска върху спусъка. 
Пуснете спусъка на превключвателя, за да спрете.

1

Включване на предната лампа  

                                                                                1. Лампа

           ВНИМАНИЕ
•  Не гледайте в източника на светлина директно. 
Издърпайте спусъка на превключвателя, за да светне 
лампата. Лампата продължава да свети, докато се натиска 
спусъка на превключвателя.

БЕЛЕЖКА:
•  Използвайте суха кърпа, за да избършете мръсотията от 
стъклото на лампата. Внимавайте да не надраскате 
стъклото на лампата, защото това може да намали 
осветеността.

Превключване посоката въртене

              1. Лост за променяне на посоката

Този инструмент има превключвател за промяна на 
посоката на въртене. Натиснете лоста за превключване на 
посоката от страна A за въртене по посока на 
часовниковата стрелка или от страна B за въртене обратно 
на часовниковата стрелка.
Когато лостът на превключвателя за заден ход е в 
неутрално положение, спусъкът на превключвателя не 
може да се дърпа.

           ВНИМАНИЕ: 
• Винаги проверявайте посоката на въртене преди да 
натиснете спусъка
•  Използвайте превключвателя за смяна на посоката само 
след като инструментът е напълно спрял. Промяната на 
посоката на въртене преди спирането на инструмента може 
да го повреди.
•  Когато не работите с инструмента, винаги задавайте
лоста за превключване назад, в неутрално положение.

 1 
A  B  
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• Не използвайте сила, когато поставяте касетата на 
батерията. Ако касетата не се плъзга лесно, това 
означава, че не е насочена правилно.        

Стартиране                                                                                                                                                                                                                              

           1. Превключвател

           ВНИМАНИЕ
• Преди да поставите касетата на батерията в 
инструмента, винаги проверявайте дали копчето на 
превключвателя се задейства правилно и се връща в 
положение "OFF", когато е освободен.
 
За да стартирате инструмента, просто дръпнете спусъка 
на превключвателя. Скоростта на инструмента се 
увеличава чрез увеличаване на натиска върху спусъка. 
Пуснете спусъка на превключвателя, за да спрете.

Монтаж

          ВНИМАНИЕ: 
• Винаги се уверявайте, че инструментът е изключен и 
касетата на батерията е извадена, преди да извършите 
всяка работа по инструмента.

Инсталиране или премахване на бита или свредлото

Завъртете втулката обратно на часовниковата стрелка, 
за да отворите челюстите. Поставете бита в патронника 
докрай. Завъртете втулката по посока на часовниковата 
стрелка, за да затегнете патронника. 
За да свалите свредлото, завъртете втулката обратно на 
часовниковата стрелка.

1. Промяна на скороста

1

За да промените скоростта, първо изключете 
инструмента и след това плъзнете лоста за смяна на 
скоростта към "H" за висока скорост или "L" за ниска 
скорост. Уверете се, че лостът за смяна на скоростта е 
настроен в правилната позиция преди работа. 
Използвайте подходящата скорост за вашата работа.

           ВНИМАНИЕ: Винаги настройвайте лоста за
           смяна на скоростта докрай в правилната позиция.
Ако работите с инструмента и лостът за смяна на 
скоростта е разположен наполовина между страната 
"1" и "2", инструментът може да бъде повреден. 
Не използвайте лоста за смяна на скоростта, докато 
инструментът работи. Инструментът може да се 
повреди.

Регулиране на въртящия момент 

Въртящият момент на закрепване може да се регулира в 
18 стъпки чрез завъртане на регулиращия пръстен, така 
че маркировките му да са подравнени с показалеца на 
корпуса на инструмента. Въртящият момент на 
закрепване е минимален, когато номер 1 е подравнен с 
показалеца, и максимален, когато маркировката е 
подравнена с показалеца.            
Съединителят ще се плъзне при различни нива на 
въртящ момент, когато е настроен на номер от 1 до 18. 
Съединителят е проектиран да не се плъзга по 
маркировката.                
Преди действителната работа, навийте пробен винт във 
вашия материал или парче дублиран материал, за да 
определите кое ниво на въртящ момент е необходимо за 
конкретната задача.

1. Регулиращ пръстен

2. Скала 

3. Показалец 

1
 

2
 

3  

1    
1. Втулка

Промяна на скоростта
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Завинтване

           ВНИМАНИЕ:
•  Поставете регулиращия пръстен на правилното ниво на 
въртящ момент за вашата работа.
Поставете върха на накрайника в главата на винта и 
упражнете натиск върху инструмента.
Стартирайте инструмента бавно и след това постепенно 
увеличавайте скоростта. 
Освободете спусъка на превключвателя веднага щом 
винтът е навит.
Уверете се, че битът е поставен направо в главата на 
винта, иначе винтът и/или битът могат да бъдат 
повредени.

БЕЛЕЖКА:   
Когато завивате винтове за дърво, пробийте пилотни 
отвори, за да улесните завиването и за да предотвратите 
разделянето на детайла. 

Вижте таблицата

 

Пробиване

Първо завъртете регулиращия пръстен така, че 
показалецът да сочи към маркировката.   След това 
направете следното:
               
Пробиване в дърво
При пробиване в дърво най-добри резултати се 
получават със свредла за дърво, оборудвани с водещ 
винт. Водещият винт улеснява пробиването чрез 
изтегляне на свредлото в детайла.

Пробиване в метал
За да предотвратите плъзгане на свредлото при 
пробиване на отвор, направете център с пробой и чук в 
центъра на точката, която трябва да се пробие. 
Поставете върха на свредлото във вдлъбнатина и 
започнете пробиване. Използвайте лубрикант за 
смазване при пробиване на метали. Изключения са 
желязото и месингът, които трябва да се пробиват на 
сухо.

           ВНИМАНИЕ:
Прекомерното натискане на инструмента няма да 
ускори пробиването. Всъщност този прекомерен 
натиск само ще послужи за повреждане върха на 
свредлото ви, да намали ефективността на 
инструмента и да съкрати експлоатационния му 
живот. 
 
• На инструмента / свредлото се упражнява голяма сила 
по време на пробиване на отвора. Дръжте инструмента 
здраво и внимавайте, когато битът започне да навлиза в 
детайла.
Заклещеното свредло може да бъде освободено просто 
чрез настройване на превключвателя за обръщане в 
обратна посока на въртене, за да се върне назад. 
Инструментът обаче може рязко да се отдръпне, ако не 
го държите здраво.
Винаги фиксирайте малките детайли в менгеме или 
подобно фиксиращо устройство.
Ако инструментът работи непрекъснато, докато 
батерията се изтощи, оставете инструмента да почине 
15 минути, преди да продължите с нова батерия.     

ПОДДРЪЖКА

         ВНИМАНИЕ:
• Винаги се уверявайте, че инструментът е 
изключен и че касетата на батерията е свалена 
преди да се направи опит за проверка или 
поддръжка.                                             
• Никога не използвайте бензин, разредител, 
алкохол и други подобни защото това може да 
доведе до обезцветяване, деформация или 
пукнатини.
За да се поддържа инструмента БЕЗОПАСНО 
И НАДЕЖДНО, ремонтите и всяко друго 
обслужване или настройка трябва да бъде 
извършено от оторизиран или фабричен 
сервиз на TOTAL, като винаги използвате 
резервни части на TOTAL.           

Размер на винта в mm Пилотен отвор в mm

3.1 2.0-2.2 
3.5 2.2-2.5 
3.8 2.5-2.8 
4.5 2.9-3.2 
4.8 3.1-3.4 
5.1 3.3-3.6 
5.5 3.7-3.9 
5.8 4.0-4.2 
6.1 4.2-4.4 
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АКСЕСОАРИ

          ВНИМАНИЕ:
• Тези аксесоари или приставки са препоръчани за използване с вашия инструмент TOTAL, посочен в това 
ръководство. Използването на всеки друг аксесоар или приставки могат да представляват риск от 
нараняване на хора. Използвайте аксесоарите и приставките само за целта, за която са определени. 
Ако имате нужда от помощ за повече подробности относно тези аксесоари, попитайте местния сервизен 
център.                   
• Свредла    • Винтови битове    • Битове гнезда  • Батерии и зарядни устройства TOTAL     
• Пластмасова кутия за носене
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TDLI1232,TDLI1232-X,TDLI1232X,TDLI1232E,
TDLI1232A,TDLI1232S, TDLI1232H,TDLI1232M,
TDLI1232.X,UTDLI1232,UTDLI1232X, UTDLI1232-X 
(X започва от 1 до 9)      
                           Разглобен вид
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TDLI1232,TDLI1232-X,TDLI1232X,TDLI1232E,TDLI1232A, 
TDLI1232S,TDLI1232H,TDLI1232M,TDLI1232.X,UTDLI1232, 
UTDLI1232X,UTDLI1232-X (X stangs for 1 to 9)  

 

 

No.  Описание на частта Кол-во 
1 Винт M5 * 25 ляв 1 
2 Патрон за бормашина 0.8-10mm 1 
3 Скоростна кутия 1 
4 Винт и шайба M3x6 2 
5 Скоростен механизъм 1 
6 Плоча на мотора 1 
7 Мотор 1 
8 Копче за превключване 1 
9 Пружина на копчето за превключване 2 
10  Клик пружина  1 
11  Лост за смяна на посоката напред/назад 1 
12  Превключвател 1 
13  Опора на корпуса и капак на корпуса  1 
14  Самонарезен винт ST3.5*16  8 
15  Заключваща скоба  2 
16  Батерия 2 

Списък с резервни части
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Сервиз: service@itt.bg, тел.: 042/661 035



 
 
 
 

EC Декларация за съответствие
 

 
С настоящото декларираме:   

TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD 
No. 45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, China 
  

Този продукт съответства на най-важните изисквания и на други свързани разпоредби на 
съответните европейски директиви, основаващи се на приложими европейски хармонизирани 
стандарти. Всяка неоторизирана модификация на продукта отменя тази декларация.
 
Описание на продукта: Акумулаторен винтоверт TOTAL, 12 V, 2 х 1.5 Ah Li-Ion, куфар
  

Вид на продукта:       TDLI1232E 
 
European Directives 
2006/42/EC
 
European harmonized standards 
EN 62841-1:2015 
EN 62841-2-1:2018+A11 

 
 
Дата/ Подпис:                      02.2020 год. 
Длъжност:           Product manager  
 
No.45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, China 
 



www.totalbusiness.com

Произход: PRC
Вносител: ИТТ БЪЛГАРИЯ ЕООД, sales@itt.bg, www.itt.bg
Сервиз: service@itt.bg, тел.: 042/661 035

TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD. 
No.45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park

АКУМУЛАТОРЕН ВИНТОВЕРТ, LI-ION
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