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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 с 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) 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.           

e) 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.                

f) Ако работата с електрически инструменти на 

 

 

влажно  място  е  неизбежна,  използвайте  захранване, 
защитено с устройство за остатъчен ток (RCD). Използването 
на RCD намалява риска от токов удар.                                

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. Ако на въртящите се части 
на електрическия инструмент бъде оставен ключ за 
регулиране, това 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. 

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) 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.                

d) 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.          

e) 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. 

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

g) 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. 
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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, 
допълнително потърсете медицинска помощ. 
Течността, изхвърлена от батерията, може да 
причини дразнене или изгаряния. 

6) Обслужване 
a) Електрическите инструменти трябва да се обслужват 

само от квалифицирани техници и да се използват 
оригинални резервни части. Това може да 
гарантира, че инструментът е безопасен. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА 
БЕЗОПАСНОСТ ЗА ПЕРФОРАТОР 
1. Носете антифони. Излагането на шум може да 

доведе до загуба на слуха. 
2. Използвайте допълнителните ръкохватки, 

включени в комплекта на инструмента. Загубата 
на контрол може да доведе до нараняване. 

3. Дръжте електрическия инструмент за изолираните 
повърхности за хващане, когато извършвате 
операция, при която режещият накрайник може да 
се допре до скрити кабели или захранващия кабел 
на инструмента. Ако режещият 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. 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРАВИЛА ЗА 
БЕЗОПАСНОСТ ЗА ПЕРФОРАТОР 
1. Винаги носете маска за прах. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА 
БЕЗОПАСНОСТ ЗА БАТЕРИЯ 
a) Не демонтирайте, не отваряйте или 

раздробявайте елементи или батерия. 
b) Не давайте батерията на късо. Не съхранявайте 

батериите хаотично в кутия или чекмедже, където те 
могат да се свържат на късо помежду си или да 
бъдат късо съединени от проводящи материали. 
Когато батерията не се използва, пазете я далеч от 
други метални предмети, като кламери, монети, 
ключове, пирони, винтове или други малки метални 
предмети, които могат да направят връзка от едната 
клема към другата. Свързването на клемите на 
батерията една към друга може да причини 
изгаряния или пожар. 

c) Не излагайте батерията на топлина или огън. 
Избягвайте съхранението на пряка слънчева 
светлина. 

d) Не излагайте батерията на механични удари. 
e) В случай на изтичане на батерията, не 

позволявайте на течността да влиза в контакт с 
кожата или очите. Ако е осъществен контакт, 
измийте засегнатата област с обилно количество 
вода и потърсете медицинска помощ. 

f) Незабавно потърсете медицинска помощ, ако е 
погълнат елемент или батерия. 

g) Поддържайте батерията чиста и суха. 
h) Избършете клемите на батерията с чиста суха 

кърпа, ако се замърсят. 
i) Батерията трябва да се зареди преди употреба. 

Винаги преглеждайте тази инструкция и 
използвайте правилната процедура за зареждане. 

j) Не поддържайте батерията заредена, когато не се 
използва. 



 

 

 

 

 

k) След продължителни периоди на съхранение 
може да се наложи да зареждате и разреждате 
батерията няколко пъти, за да постигнете 
максимална производителност. 

l) Батерията дава най-доброто си представяне, 
когато работи при нормална стайна температура 
(20 °C ± 5 °C). 

m) Когато изхвърляте батериите, дръжте батериите 
от различни електрохимични системи отделно 
една от друга. 

n) Зареждайте само със зарядното устройство, 
посочено от KRESS. Не използвайте зарядно 
устройство, различно от специално предвиденото 
за използване с оборудването. Зарядното 
устройство, което е подходящо за един тип 
батерия, може да създаде риск от пожар, когато 
се използва с друга батерия. 

o) Не използвайте батерия, която не е 
предназначена за използване с оборудването. 

p) Пазете батерията на място, недостъпно за деца. 
q) Запазете оригиналната литература за продукта за 

бъдещи справки. 
r) Извадете батерията от изделието, когато не се 

използва. 
s) Изхвърлете правилно. 
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t) Не смесвайте елементи с различно производство, 
капацитет, размер или тип в дадено изделие. 

u) Не изваждайте батерията от оригиналната 
опаковка, докато не е необходима за употреба. 

v) Спазвайте знаците плюс (+) и минус (-) на 
батерията и се уверете, че използвате правилно. 
 

За намаляване риска от нараняване, 
потребителят трябва да прочете 
ръководството с инструкции

Предупреждение!

Носете защита за уши.

Носете предпазни очила.

Носете маска против прах 

Не изхвърляйте батериите. Върнете 
изтощените батерии в местния пункт за 
събиране или рециклиране

Не излагайте на дъжд или вода.

Не изгаряйте.

СИМВОЛИ

Li-Ion

Li-Ion

 СПИСЪК НА КОМПОНЕНТИТЕ 
1. ДЪЛБОКОМЕР 

2. ПРАХОЗАЩИТНА КАПАЧКА 

3. ФИКСИРАЩА ВТУЛКА ЗА РАБОТЕН 
НАКРАЙНИК 

 

   
4. ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ЗА ИЗБОР НА РЕЖИМ 

 

5. ON/OFF ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ 
 

6. КОНТРОЛ НА ПОСОКАТА НА ВЪРТЕНЕ  

Не всички илюстрирани или описани аксесоари са 
включени в стандартната доставка. 

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 
 

TRHLI2201 
Номинално напрежение 20V   

Скорост на празен ход 0-1350r/min  

Скорост на удар 0-4700bpm  

Енергия на удар 2.0 J  

Максимален 
капацитет на 
пробиване 

Стомана 13 mm  

Дърво  28 mm  

Бетон 22 mm  
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ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА 
 БЕЛЕЖКА: Преди да използвате инструмента, 
прочетете внимателно книгата с инструкции. 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 
Машината е предназначена за ударно пробиване и къртене в 
бетон, тухла. Подходящ е и за пробиване без удар в дърво, 
метал, керамика и пластмаса.
 

 

ПРЕДИ ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ 

A) ЗАРЕЖДАНЕ НА БАТЕРИЯТА 
Доставеното зарядно устройство за батерии е съчетано с Li-ion 
батерията, инсталирана в машината. Не използвайте друго 
зарядно устройство. 
Li-ion батерията е защитена срещу дълбоко разреждане. 
Когато батерията е празна, машината се изключва 
посредством защитна верига: патронникът вече не се върти. 
В топла среда или след интензивна употреба батерията може 
да се нагрее твърде много, за да позволи зареждането. 
Оставете време батерията да се охлади преди да се 
презареди. 

Когато батерията се зарежда за първи път и след 
продължително съхранение. Батерията ще приеме 100% 
заряд след няколко цикъла на зареждане и разреждане. 

B) ЗА ДА СВАЛИТЕ ИЛИ ПОСТАВИТЕ БАТЕРИЯТА (ВИЖ 
ФИГ. A) 
Натиснете бутона за освобождаване на батерията, за да 
освободите и извадите батерията от инструмента си. След 
презареждане го плъзнете обратно във вашия инструмент. 
Достатъчно е просто натискане и лек натиск. 

РАБОТА 
1. ПОСТАВЯНЕ И ИЗВЕЖДАНЕ НА СВРЕДЛАТА В SDS 

Внимавайте защитната капачка за прах (2) да не се повреди 
при смяна на свредлата. 

— ПОСТАВЯНЕ 
Почистете и леко намажете бита преди да го поставите. 
Поставете бита без прах в държача на бита с усукващо 
движение, докато се фиксира. 
Битът се фиксира. Проверете фиксирането, като дръпнете 
бита. 
— СВАЛЯНЕ 
Приберете назад заключващата втулка на държача на бита (3) 
и издърпайте бита. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Вашият нов перфоратор TOTAL 
генерира мощни сили, за да свършите работата си бързо 
и ефективно. Тези сили могат да причинят счупване на 
битове с ниско качество на SDS и засядане в патронника, 
Затова препоръчваме с този инструмент да се използват 
само висококачествени SDS битове. 

2. ПОМОЩНА ДРЪЖКА (ВИЖ ФИГ. B) 
Плъзнете дръжката върху машината и завъртете до желаното 
работно положение. За да затегнете помощната дръжка, 
завъртете дръжката по посока на часовниковата стрелка. За да 
разхлабите помощната дръжка, завъртете дръжката обратно 
на часовниковата стрелка. 

 Предупреждение:  

Винаги ползвайте помощната дръжка. 

3. РЕГУЛИРУЕМ ОГРАНИЧИТЕЛ ЗА ДЪЛБОЧИНА (ВИЖ ФИГ. B) 
Разхлабете дълбокомера, като завъртите дръжката обратно 
на часовниковата стрелка. Плъзнете дълбокомера, докато 
разстоянието между края на манометъра и края на свредлото 
не бъде равно на дълбочината на отвора / винта, който 
искате да направите. След това затегнете дълбокомера, като 
завъртите дръжката по посока на часовниковата стрелка. 

 
4. ON/OFF ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ (ВИЖ ФИГ. C) 

Натиснете бутона за включване / изключване (5), за да 
стартирате и го освободете, за да спрете инструмента си. 
— ON/OFF ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ С КОНТРОЛ ЗА 
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Режим за едновременно ударно 
пробиване бетон, зидария. 

Режим за или пробиване в 
стомана, дърво и пластмаси.

Режим за длето.

ПРОМЯНА НА СКОРОСТТА 
Натиснете On/Off превключвателя, за да стартирате и го 
пуснете, за да спрете инструмента си. Този инструмент има 
превключвател с променлива скорост (5), който осигурява по-
високи скорости с повишен натиск на спусъка или по-ниски 
скорости с намален натиск на спусъка - скоростта се 
контролира чрез промяна на натиска, приложен към 
превключвателя. 

5. ФИКСАТОР НА ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛЯ (ВИЖ ФИГ. C) 
Спусъкът на превключвателя може да се заключи в 
положение OFF. Това помага да се намали възможността за 
случайно стартиране, когато не се използва. За да заключите 
спусъка на превключвателя, поставете управлението на 
посоката на въртене (6) в централно положение. 

6. КОНТРОЛ НА ПОСОКАТА НА ВЪРТЕНЕ (ВИЖ ФИГ. C) 
 Въртене напред: Натиснете контрола за въртене напред и 
назад наляво “ “, за пробиване 
 Въртене назад: Натиснете контрола за въртене напред и назад 
надясно” “за сваляне на свредлата. 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никога не променяйте 
посоката на въртене, докато инструментът 
се върти, изчакайте 
докато спре. 

7. ИЗБОР НА РЕЖИМ НА РАБОТА (ВИЖ ФИГ. D) 
Работата на скоростната кутия за всяко приложение се 
настройва с диска за избор на функции (4). За да превключвате 
между функциите, натиснете бутона за отключване (a) и 
завъртете селектора до желания режим на работа. 

Режим за регулиране на ъгъла на 
патронника при длето.
Забележка: Изберете тази 
функция за желаната посока. 
След това изберете режим "     ", 
за дълбаене.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Превключвателят за избор на 
режим на работа може да се задейства само когато 
инструментът е спрял. 

9. ЗАЩИТА ОТ ПРЕТОВАРВАНЕ 
При претоварване двигателят спира. Облекчете незабавно 
натоварването на машината и оставете да се охлади за 
около 30 секунди при най-високата скорост на празен ход. 

10. ЗАЩИТА ОТ ПРЕТОВАРВАНЕ СПОРЕД 
ТЕМПЕРАТУРАТА 

Когато се използва по предназначение, електрическият 
инструментът не може да бъде претоварен. Когато 
натоварването е твърде високо или допустимата 
температура на батерията е 75 ° C, електронното 
управление изключва електрическия инструмент, докато 
температурата отново достигне оптималния температурен 
диапазон. 

11. ЗАЩИТА СРЕЩУ ДЪЛБОКО РАЗРЕЖДАНЕ Литиево-
йонната батерия е защитена срещу дълбоко 
разреждане от „Системата за защита от разреждане“. 
Когато батерията е празна, машината се изключва 
посредством защитна верига: Поставеният бит вече не 
се върти. 

СЪВЕТИ ЗА РАБОТА ЗА 
ВАШИЯ ИНСТРУМЕНТ 
Ако вашият електроинструмент се прегрее, настройте 
скоростта на максимална и не въртете на празен ход за 2-3 
минути, за да охладите двигателя. SDS-plus свредлата от 
волфрамов карбид трябва винаги да се използват за бетон 
и зидария. 
Когато пробивате в метал, използвайте само свредла HSS в 
добро състояние. Когато е възможно, използвайте пилотен 
отвор, преди да пробиете отвор с голям диаметър. 
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РЕШЕНИЕ НА ПРОБЛЕМИ 
1. ПРИЧИНИ ЗА РАЗЛИЧНОТО ВРЕМЕ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ Времето за 

зареждане може да бъде повлияно от много причини, които не са 
дефекти във вашия продукт. Ако батерията е само частично разредена, 
тя може да бъде презаредена за по-малко от 1 час. Ако батерията и 
околната температура са много студени, презареждането може да 
отнеме 1-1,5 часа. Ако батерията е много гореща, тя няма да се 
презареди, тъй като вътрешното изключване на температурата ще 
предотврати това. Ако батерията е много гореща, трябва да извадите 
батерията от зарядното устройство и да оставите батерията да се 
охлади първо до околната температура и след това може да започне 
презареждане. Ако заредите втора батерия веднага след първата, 
зарядното устройство може да се прегрее. Винаги оставяйте поне 15 
минути почивка между зареждането на батерията. 

2. ПРИЧИНИ ЗА РАЗЛИЧНОТО ВРЕМЕ НА РАБОТА НА 
БАТЕРИЯТА 
Проблеми с времето за зареждане, ако не използвате батерия 
продължително време, ще намали времето за работа на батерията. 
Това може да бъде коригирано след няколко цикъла по зареждане 
и разреждане чрез зареждане и работа с вашата машина. Тежките 
условия на работа като големи винтове в твърдо дърво ще 
изразходват енергията на батерията по-бързо от по-леките условия 
на работа. Не презареждайте батерията под 0 ° C и над 30 ° C, тъй 
като това ще повлияе на производителността. 

ОБСЛУЖВАНЕ 
Извадете батерията от инструмента, преди да извършвате 
каквато и да е настройка, обслужване или поддръжка. 
Вашият електрически инструмент не изисква допълнително 
смазване или поддръжка. Във вашия електрически инструмент 
няма части, които могат да се обслужват от потребителя. Никога 
не използвайте вода или химически почистващи препарати за 
почистване на вашия електрически инструмент. Избършете със 
суха кърпа. Винаги съхранявайте електрическия инструмент на 
сухо място. Поддържайте вентилационните отвори на двигателя 
чисти. Пазете всички работещи контроли без прах. Понякога 
може да видите искри през вентилационните отвори. Това е 
нормално и няма да повреди вашия електрически инструмент. 

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА 
СРЕДА 

Изхвърляне 
Машината, нейните аксесоари и опаковъчни материали 
трябва да бъдат сортирани за екологично рециклиране. 
Пластмасовите компоненти са етикетирани за 
категоризирано рециклиране. 
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TRHLI2201  Разглобен вид
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TRHLI2201 Списък с резервни части  
NO.                                                                                                                             Описание на частта К-во NO. Описание на частта К-во

1 Гумена глава 1 48 Ос 1 
2 Стоманена поставка 1 49 Ударен съединител 1 
3 Закачалка 15 2 50 Пружина 1 
4 Шайба 25.2X30X0.5 1 51 Лагер 1 
5 Локализиращ пръстен 1 52 Аксиален ролков лагер 1 
6 Закачалка 20.7*32*4 1 53 Шайба 1 
7 Стоманена сачма 7.14 1 54 Малка предавка 1 
8 Заключващ пръстен 1 55 Болт M5*12 2 
9 Пружина 22*30*1.8*28 1 56 Лагер 627 уплътнение 1 

10 Закачалка 22.8*27.5*1.5 1 57 Лагер 627 1 
11 Лагер 6805 1 58 Шайба 4.2X10X1 1 
12 Шайба 25.1X32.2X5 1 59 Болт M4*10 1 
13 Маслено уплътнение 27X37X6.5 1 60 Гумена колона9.3*4 1 
14 Втулка с тресчотка 1 61 Лагер 1 
15 Шайба 24.5*1.6 2 62 608 Носещ вал 1 
16 Патронник 1 63 Болт M4*10 2 
17 Щифт 2.5*10 3 64 Ротор 1 
18 Голяма предавка 1 65 Статор 1 
19 Пружина 27.5*3.5*27.5 1 66 Гума 4.3X6.5 6 
20 Шайба 1 67 Лагер 1 
21 O-Пръсен F11X3 1 68 Корпус 1 
22 Предна шайба 1 69 Щифт 5X6 4 
23 Пръстен 1 70 Машинен уплътнителен пръстен 1 
24 Ударен механизъм 1 71 Стоп плоча 1 
25 Заден комплект 1 72 Пружина 5x0.5x12 1 
26 O-Пръстен F16X3 1 73 Заключваща плоча на длето 1 
27 O-Пръстен F9X3 1 74 Винт St3*10 3 
28 Стоп пръстен 1 75 Щифт 3X30 1 
29 Закачалка 24*1.8 1 76 Шайба 1 
30 Трамбовка 1 77 Бутон 1 
31 O-Пръстен 13*3 1 78 Превключвател 1 
32 Бутало 1 79 Контролер 1 
33 Щифт 10*19 1 80 Уплътнение на EVA контролер 

8*80*1.5 
2 

34 Шайба 16*10*1 2 81 Щепселен щифт 1 
35 Игла 25*32*12 1 82 Пружина 1 
36 Винт St3.9*14 2 83 Щифт 2.5X13.5 1 
37 Скоба 1 84 Легло на щифт 1 
38 Вълнен филц 7X15 1 85 O-Пръстен 9.6*2.3 1 
39 Маслоустойчива втулка 8*10.5*8 1 86 Копче 1 
40 Шайба 8.5*21.9*0.3 1 87 Винт St3.9*22 2 
41 Маслена преграда 11*21.9*0.3 1 88 Винт St3.9*18 14 
42 Лагер 626Rz 1 89 Паралелен водач 1 
43 Закачалка 6 1 90 Обръч 1 
44 Шайба 12*7.2*1 1 91 T-Болт M8*36 1 
45 Пружина 7.2*0.9*15 1 92 Скоба 1 
46 Въртяща се предавка на съединителя 1 93 Копче 1 
47 Закачалка 11X1.2 1 94 Дръжка 1 



 

 

 

 

 
 
 
 

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 безчетков перфоратор     TOTAL 
  

Вид на продукта:       TRHLI2201 
 
European Directives 
2006/42/EC
 
European harmonized standards 
EN 60745-1:2009+A11 
EN 60745-2-6:2010 

 
 
Дата/ Подпис:                      02.2020 год. 
Длъжност:           Product manager  
 
No.45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, China 
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Вносител: ИТТ БЪЛГАРИЯ ЕООД, sales@itt.bg, www.itt.bg
Сервиз: service@itt.bg, тел.: 042/661 035
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