
█ Моля, внимателно прочетете инструкциите преди употреба.

ПЕРФОРАТОР
Z1C-KD28-26

РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Професионални електрически инструменти

ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНА ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА
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ОБЩИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
(за всички електрически уреди)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Прочетете всички предупреждения и инструкции за безопасност. Неспазването на 
предупрежденията и инструкциите може да доведе до токов удар, пожар и/или сериозни 
наранявания. Терминът „електрически инструмент“ във всички предупреждения се отнася до 
вашия електроинструмент, захранван от мрежата (с кабел), или електроинструмент, работещ от 
батерия (безжичен).

Запазете всички предупреждения и инструкции за бъдещи справки.

a) Безопасност на работното място
1) Поддържайте работното място чисто и добре осветено.Претрупаните и тъмни места често са 
причина за инциденти.
2) 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.    
3) Когато се работи с електрически инструмент, деца и странични наблюдатели не трябва да се 
допускат в близост. Ако се разсейвате, може да загубите контрол.

b) Електрическа безопасност
1) 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.
2) Избягвайте контакт с тялото със заземени повърхности като тръби, радиатори, конвектори и 
хладилници. Има повишен риск от токов удар, ако тялото ви е заземено.
3) Не излагайте електрическите инструменти на дъжд или мокра среда. При попадане на вода в 
електрически инструмент се увеличава риска от токов удар.
4) 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.
5) 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.

c) Лична безопасност
1) 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.
2) Използвайте лични предпазни средства. Винаги носете предпазни очила. Защитното 
оборудване като маска за прах, неплъзгащи се предпазни обувки, каска или антифони, 
подходящи за съответните условия, ще намалят нараняванията.
3) 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 
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d) Използване и грижи за електрическите инструменти
1) Не пресилвайте 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.
2) Не използвайте електрическия инструмент, ако превключвателят не го включва и изключва. 
Всеки електрически инструмент, който не може да бъде управляван от превключвателя, е 
опасен и трябва да бъде поправен.   
3) 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.  
4) 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 са в 
ръцете на необучени хора.
5) Поддържайте електрическия 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.  
6) Поддържайте режещите инструменти наточени и чисти. Правилно поддържаните режещи 
инструменти с остри режещи ръбове много по-рядко блокират и са по -лесни за управление.
7) 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.  

e) Обслужване
Електрическите инструменти трябва да се обслужват само от квалифицирани техници. Това 
може да гарантира, че инструментът е безопасен.

пусковото копче или включване към захранването на електрически инструменти, с 
превключвател в положение „Включено“ може да предизвика инциденти.
4) 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.    
5) 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.   
6) 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.  
7) 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.        
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експлозия; проникването във водопровод ще причини материални щети или електрически 
токов удар).
13) Дръжте електрическия инструмент само за изолираните захващащи повърхности, когато 
извършвате операция, при която аксесоарът може да докосне скрито окабеляване или 
собствен захранващ кабел (контактът с проводник под напрежение също ще направи откритите 
метални части на електрическия инструмента под напрежение и може да порази оператора).
14) Прахът от материали като боя, съдържаща олово, някои дървесни видове, минерали и 
метал може да бъде вреден (контактът с праха или вдишването му може да причини алергични 
реакции и/или респираторни заболявания на оператора или страничните лица); носете маска 
за прах и работете с устройство за прахоулавяне, когато е възможно да се свърже
15) Някои видове прах се класифицират като канцерогенни (като дъбов и буков прах), особено 
във връзка с добавки за кондициониране на дървесина; носете маска за прах и работете с 
устройство за прахоулавяне, когато е възможно да бъде свързано.
16) Следвайте свързаните с праха национални изисквания за материалите, с които искате да 
работите.
17) Не работете с материали, съдържащи азбест (азбестът се счита за канцерогенен).
18) Ако кабелът е повреден или прорязан по време на работа, не докосвайте кабела, а веднага 
изключете щепсела.
19) Никога не използвайте инструмента, когато кабелът е повреден; да бъде заменен от 
квалифициран техник.
20) Винаги проверявайте дали захранващото напрежение е същото като напрежението, 
посочено на фирмената табелка на инструмента (инструменти с номинална стойност 230V или 
240V могат да бъдат свързани и към 220V захранване)

Предупреждения за безопасност за перфоратори

1) Носете предпазни средства за уши при работа с перфоратор (излагането на шум може да 
доведе до загуба на слуха).
2) Използвайте допълнителните дръжки, включени в комплекта на инструмента (загубата на 
контрол може да доведе до нараняване).
3) Избягвайте повреди, които могат да бъдат причинени от винтове, пирони и други елементи 
във вашия детайл; премахнете ги преди да започнете работа.
4) Винаги дръжте кабела далеч от движещи се части на инструмента.
5) Закрепете детайла (детайл, захванат със затягащи устройства или в менгеме, се държи по -
сигурно, отколкото на ръка).
6) Когато приберете инструмента, изключете двигателя и се уверете, че всички движещи се 
части са се спрели напълно.
7) Използвайте напълно разгънати и безопасни удължители с капацитет 16 ампера.
8) В случай на електрическа или механична неизправност, незабавно изключете инструмента и 
извадете щепсела.
9) Използвайте само аксесоари с допустима скорост, съответстваща на най-високата скорост на 
празен ход на инструмента.
10) Този инструмент не трябва да се използва от хора на възраст под 16 години.
11) Ако свредлото неочаквано заседне (причинявайки внезапна, опасна реакция), незабавно 
изключете инструмента.
12) Използвайте подходящи детектори, за да намерите скрити комунални линии или се 
обадете на местното комунално предприятие за помощ (контактът с електрически линии може 
да доведе до пожар или токов удар; повреждането на газова линия може да доведе до 
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Инструкции за работа

a) Монтаж и демонтаж на аксесоари
Предупреждение: Изключете щепсела от източника на захранване, преди да извършите 
каквито и да било монтажи, настройки или смяна на аксесоари. Подобни превантивни мерки 
за безопасност намаляват риска от случайно стартиране на инструмента.

1) Монтаж
Почистете края на вложката на дръжката на аксесоара, за да отстраните всички остатъци, след 
това леко намажете с тънко масло или смазка.
Поставете аксесоара в държача на инструмента през щита за прах, като същевременно 
завъртате и натискате навътре, докато се заключи автоматично на място. Издърпайте навън 
аксесоара, за да сте сигурни, че е заключен в държача на инструмента.

Приложение
Използва се за бетон, тухли и т.н строителни или ремонтни дейности, като пробиване, 
прорязване, разрушаване и други работни задачи.

Спецификации

Модел Z1C-KD28-26
Номинално напрежение (V~) 220-240
Номинална честота (Hz) 50/60
Номинална мощност на входа (W ) 800
Номинална скорост (rpm) 0-1300
Номинална скорост на удар (bpm) 0-4500
Максимална енергия на удара (J) 3.3
Максимален диаметър на пробиване
(бетон/стомана/дърво)

26mm/13mm/28mm

Тегло нето (kg) 2.9

Символи

21) Внимавайте със силите, които възникват в резултат на засядане (особено при пробиване на 
метали); винаги използвайте спомагателна дръжка и заемете сигурна позиция.
22) Винаги изключвайте щепсела от източника на захранване, преди да правите каквито и да 
било настройки или да сменяте аксесоари.

Прочетете ръководството Носете предпазни средства за ушите

Предупреждение Носете противопрахова маска

Двойна изолация Не изхвърляйте стари уреди заедно 
с битовите отпадъци

Носете предпазни очила Дръжте ръцете и краката си далеч от 
всички отвори
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2) Демонтаж
Когато изваждате накрайника от инструмента, избягвайте контакт с кожата и използвайте 
подходящи защитни ръкавици, когато хващате накрайника или аксесоара. Аксесоарите може 
да са горещи след продължителна употреба. За да извадите аксесоар, издърпайте 
заключващата втулка назад (към задната част на инструмента), като същевременно издърпате 
аксесоара навън. Всички аксесоари трябва да се избършат след демонтаж.

b) Работа с копчето за избор на функции
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не използвайте скалата за избор, докато инструментът не спре напълно. 
Преместването по време на въртене на патронника също може да причини повреда.

Съгласно следния модел завъртете копчето за избор в желаната позиция.

* Регулирайте и фиксирайте ъгъла на длето
Ако е необходимо да регулирате ъгъла на длето по време на дялане, моля, поставете копчето 
за функция на регулиране на длетото, след което можете да регулирате ъгъла на длето според 
издълбания обект. След регулиране върнете функционалния бутон на длето, така че ъгълът на 
длето ще бъде фиксиран.

c) Работа със спусъчния превключвател
Като натиснете спусъчния превключвател, инструментът се стартира.
Като освбодите спусъчния превключвател, инструментът се стартира.
Когато трябва да промените скоростта на инструмента, можете 
постепенно да натиснете  СПУСЪЧНИЯ ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ. С  увелича- 
на инструмента се увеличава. След като освободите СПУСЪЧНИЯ  
ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ, инструментът спира да се върти.
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d) Въртене налява и надясно
1) Моля, поставете копчето за избор на посока на въртене на 
„R“ по време на пробиването, свредлото се върти надясно, след 
това включете превключвателя, за да започнете пробиването..
2) В края на операцията по пробиване свредлото може да се 
вклини в пробития обект, моля, поставете копчето за посока 
на въртене на положение „L“, включете превключвателя, 
свредлото се завърта наляво, като по този начин свредлото 
може бавно да се оттегли от пробития обект.

e) Пробиване
Пробиване без натиск, просто подравнете позицията на свредлото и след това натиснете 
превключвателя, инструментът се стартира. Пробивайки без усилие, просто леко го натиснете 
напред, докато започне да се отделя прах.

f) Работа с дълбокомера при побиване
Разхлабете копчето на линийката на основата на дръжката, поставете дълбокомера в 
монтажния отвор. Регулирайте желаната дължина и затегнете копчето.

Обслужване и проверки

a) Свредло
Използването на затъпено свредло ще намали ефективността и ще предизвика претоварване 
на двигателя. Така че, когато свредлото се износи, трябва да го наточите отново или да го 
смените.

b) Винт
Редовно проверявайте всички части на инструмента за разхлабени винтове, разхлабеният винт 
трябва да се затегне незабавно.

c) Графитна четка
Редовно проверявайте и сменяйте графитните четки. Когато графит-
ните четкисе износват до границите, те трябва да бъдат сменени 
незабавно. Ако има две графитни четки, те тряб  ва да бъдат сменени 
заедно. Поддържайте графитните четки чисти и свободно плъзгане 
в държача на четката

.

d) Почистване
Вентилационният отвор трябва да се поддържа чист и трябва да се почиства редовно и когато е 
задръстен.

e) Захранващ кабел
Редовно проверявайте захранващия кабел за надраскване, повреда и щепсела за пукнатини 
или други дефекти, ако възникнат проблемите, те трябва да бъдат незабавно поправени.
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Симптом на неизправност Вероятна причина Отстраняване на повредата
Не работи Прекъсване на връзката между 

щепсела и контакта
Поставете щепсела в контакта

Късо съединение в захранването Ремонт и повторно свързване
При изключване Включи

Разхлабен контакт но включвателя Сменете разпределителното 
табло в сервиз

Изгаряне на статор или намотка на 
ротора

Сменете статора или ротора в 
сервиз

Износване на графитна четка Сменете графитната четка в сервиз
Разкачено окабеляване на статора Повторно свързване в сервиз
Прекъсване между въглеродна 
четка и комутатор

Сменете графитната четка

Бавно стартиране, при което не 
достига скорост

Неравномерна работа на 
механиката

Проверете механичната част в 
сервиз

Ниско захранващо напрежение Регулирайте захранващото
напрежение

Изгаряне на контакта на 
превключвателя

Сменете разпределителното 
табло в сервиз

Прекалено искрене по време на 
работа

Недостатъчно налягане в пружина 
на въглеродна четка

Сменете графитната четка в сервиз

Прекомерно износване на 
графитна четка

Сменете графитната четка в сервиз

Пренапрежение в захранването Регулирайте захранващото 
напрежение

Прекъсване между въглеродна 
четка и комутатор

Сменете графитната четка

Пламък, причинен от късо 
съединение във веригата на 
намотката на ротора

Проверете или сменете ротора в 
сервиз

Пламък, причинен от късо 
съединение в комутаторния 
сегмент

Проверете или сменете ротора в 
сервиз

Не достига на номинална 
мощност

Претоварване на електрическата 
верига поради осветително 
устройство, комунални услуги или 
други електрически уреди

Не се използва обществена 
комуникация или други 
електрически уреди от свързана с 
машина електрическа верига

Прегряване на машината Претоварване на 
електромотора

Защита от претоварвване

Прекалено затъпено свредло Сменете свредлото
Недостатъчно наличие на 
смазочно масло или грес в 
редукторната кутия

Долейте или сменете смазочното 
масло в сервиз

Недостатъчно охлаждане на 
мотора

Почистете отворите за въздух от 
прах
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CE ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Ние декларираме на наша отговорност, че посочените продукти отговарят на всички 
приложими разпоредби на директивите и наредбите, изброени по -долу и са в съответствие 
със следните стандарти.

Безопасност
60745-1: 2009+A11: 2010;
60745-2-1:2010 
Директива 2006/42/EC 

Електромагнитна съвместимост
EN 55014-1: 2017/+A11:2020 
EN 55014-2: 2015 EN IEC 61000-3-2: 2019 
EN 61000-3-3: 2013/+A1:2019 
Директива 2014/30/E U 
RoHS
Директива 2011/65/EU

Място на съхранение на техническата документация:
Хрищенско шосе №30, BG-6000 Стара Загора, България 

Главен изпълнителен директор:

2020

KYNKO Industrial Limited



KYNKO Industrial Limited

Add: Jinhehang Development Zone, Shanxia, Hui'an, Quanzhou, 362132, China

Произход: PRC

Вносител: ИТТ БЪЛГАРИЯ ЕООД, sales@itt.bg, www.itt.bg

Сервиз: service@itt.bg, тел.: 042/661 035


