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Használati utasítás
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 DB 1500-2 XE

.......................1500 W

.........................820 W

....................0-1500 min-1

....................0-3000 min-1

.........................890 min-1

.......................1770 min-1

.....................48000 min-1

....................80-162 mm

......................32-90 mm

........................M18 

...........................57 mm

..........................4,2 kg

.........................100 dB (A)

......................... 111 dB (A)

.......................< 2,5 m/s2

..........................1,5 m/s2

...........................13 m/s2

..........................3,6 m/s2

...........................20 m/s2

..........................1,5 m/s2
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❁➣✱❅❍❁ ✲✵❁✲❉ ❁✳✴➈✱✳❁✵✯❈✵✰ ❃✵✰✵✲❈✵✲❆
✆☞✓✫❥❘ ✪ ❘☞▲❖❲❲✬ ❚✪▲◗✎✍❑✪✏✓✪ ✕✭✎◆✭▲✪✎ ❖✓✬◗◗P ✌P✕
P◗P❘P✏ ✪◗ P❑❖❞✓✍▲✭❘✪✏❢

✆❦❛❧♠❛❵✡❵✂ ♥✝✄✟✠♠✂♦✡✝ ✟♣✞♠✝❱☎❛q✆

❱✬▲P❑✫P✎ ❚✪❑❑✍▲▼☞◆❖✏. A zajhatás a hallás elvesztését 
eredményezheti.

❏✪▲◗✎✍❑✫✪ ✪ ❘☞▲◗❥❑☞❘❘P❑ P✕☛❥✏✏ ▲◗✍❑❑❞✏✭✏✏
❘☞◗✬✑✭✕✪✎☛✏✒❘✪✏❢ r ✥✧st✉✈✧✥ ✇①✈①✚✚② ③✈✈③✣✩★t✧s ③✈④③st✚✧s③
sérüléseket okozhat.

☎ ❘☞▲◗❥❑☞❘P✏ ✪ ▲◗✬✕P✏P❑✏ ✌✪✓❘✭❑✪✏✑P❑❥❑P✏P❘P✏ ✑✭✕▼✪ ✏✪✓✏▲✪❡
❚✪ ✭❑☛✪✎ ✌❝✎❘✍❑✪✏✭❘✪✏ ▼☞✕P◗❡ ✌P❑☛P❘✎☞❑ ✪
▼✍✕✔▲◗P✓▲◗✍✌ ✓P✫✏P✏✏ P❑P❘✏✓✭✌✭▲ ▼P◗P✏☞❘P❘❲P ▼✪✕☛
▲✪✫✍✏ ▼P◗P✏☞❘☞❲P ❥✏❘❙◗❚P✏❢ Ha a berendezés egy 
feszültség alatt álló vezetékhez ér, a berendezés fémrészei 
szintén feszültség alá kerülhetnek és áramütéshez 
vezethetnek. 

✗✘ ✣✘⑤✤ ✦✚✜✧★✩✙✢ ✇⑥★✛④✘✈ ⑦⑧✈⑤⑧t②✥ ✘ s③⑤✧⑦✇⑧⑤✘✣✚✤⑥✚ ✘
✜③⑤✇③✈③✈✩ st①⑤⑨③ ✥③✈✈ ✦✈✈⑩✚✘✣② ✘ ✇✩✇⑧⑤✘✣✚✤⑥❶⑧t ④②st⑧✣✤⑩✚④✘❷
(Lásd az illusztrációk fejezetben: “a fogantyú beállítása”).

A beépített csúszó-tengelykapcsoló csak hirtelen 
③✈✘✥✘⑦✦s✥⑧★ ✈✧❸ ✜✢✥①⑦✧s⑨③❹ ③t✧★✚ ✘ ❸✛✚✇⑧⑤✘✣✚✤⑥✚ ✜②✣⑦②⑤
használni kell.

❺t✘⑨✘⑦⑨✘✣ ✘ ⑦❻⑤✘✈✙✘✚ ❶②⑨✘✦★✘✜❼④✧⑦✩✥✘❸❽s⑧✈✛④✘✈ ✥③✈✈
ellátni. Az elektromos készülékek üzembehelyezési 
⑥✚✜❻✚✘✚✦s✘ ③t✚ ✥①✚③✈③t✩③✣ ③✈✩⑩★✙✘❷ ❾⑤✤③✈✙③✣ ③★★③ ✘t
elektromos kéziszerszámok használatakor is. 

❿❻✣✥✘④✧⑤t✧s ✥①t⑨③✣ ✘✙✦✣✈✘✚⑧s ④✧⑦✩st③✜✉④③⑤③✚ ④②s③✈✣②❷
➁✧⑦✩✥③st✚✤✢❹ t✦★✚ ✧s ❽s⑥st✦s✜③✣✚③s ❽②❸✩❹ ④✘✈✘✜②✣✚
④✧⑦✩✥①✚✧✣✤ ❶✘st✣✦✈✘✚✘ st②✣✚✧✣ ✙✘④✘s⑧✈✚❷

A munka közben keletkezett forgácsokat, szilkánkokat, 
törmeléket, stb. csak a készülék teljes leállása után szabad 
✘ ✜❻✣✥✘✚③★✉✈③✚★✩✈ ③✈✚✦④⑧✈⑩✚✘✣②❷

r ✜❻✣✥✘ s⑧★✦✣ ✥③✈③✚✥③t✩ ❸⑧★ ⑤✤✘✥★✘✣ ③⑤✧sts✧⑤★③ ✥✦★⑧s❹
ezért ne kerüljön a szervezetbe. Hordjon e célra alkalmas 
❸⑧★④✧⑦✩✜✘st✥⑧✚❷

➂✦★✜②✈✤③✣ ✙③✈✈③⑤✢ ✥✘★⑨✘✣✚✘★✚✦s ④✘⑤✤ ✙✘④⑩✚✦s ③✈✩✚✚ ✘
készüléket áramtalanítani kell. 

A készüléket csak kikapcsolt állapotban szabad ismét áram 
alá helyezni.

Munka közben a hálózati csatlakozókábelt a sérülés 
③✈✥③★✉✈✧s③ ✧★⑦③✥✧⑨③✣ ✘ ✜❻✣✥✘✚③★✉✈③✚✚✩✈❹ ②✈✈③✚④③ ✘ ✥✧st✉✈✧✥✚✩✈
távol kell tartani.

➃✘✈⑨✘✣❹ ✇①⑦✧✜⑨③✣❹ ✘✈✙t✘✚⑨✘✣ ✚①★✚✧✣✩ ✇⑥★✦s✣✦✈ ✇⑧✥⑧t⑧✚✚✘✣
ügyelni kell az elektromos-, víz- és gázvezetékekre. 

➄❵♠✞❵❛✟❵✟❜✂✂✄❵➄✁ ❏☎✂✄♠♦❛☎✟

A gyémántfúró gép gyémánt száraz-koronafúróval végzett 
fúráshoz használható. Felhelyezett fúrótokmánnyal a gép 
✥✩⑨③✣ ✉✚④③✇⑥★✦s❶⑧t❹ ④✘✈✘✜②✣✚ ✇✦⑨✘✣ ✧s ✘❽✧✈⑨✘✣ ✇⑥★✦s❶⑧t
használható. A gép nem alkalmas beton nedvesfúrásához.

A készüléket kizárólag az alábbiakban leírtaknak 
✜③⑤✇③✈③✈✩③✣ st✘⑨✘⑦ ❶✘st✣✦✈✣②❷
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✚③★✜✧✥ ✜③⑤✇③✈③✈ ✘ ✥①④③✚✥③t✩ st✘⑨④✦✣✤⑧✥✣✘✥ ④✘⑤✤
szabványossági dokumentumoknak: 
EN 60745-1:2009 + A11:2010 
EN 60745-2-1:2010 
EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011  
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EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009  
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2011/65/EU (RoHs)  
2006/42/EK 
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Winnenden, 2012-09-10

Rainer Kumpf 
Director Product Development

❿✢st✘✥② ⑦⑧✥❻✜③✣✚✦❽②✛ ①sst③✦✈✈⑩✚✦s★✘ ✇③✈❶✘✚✘✈✜✘t④✘

❏♦❛q✄☎✟✝ ➆✂☎✟❛☎✆✠✄✟☎✟♦✂

 A készüléket csak egyfázisú váltóáramra és a 
teljesítménytáblán megadott hálózati feszültségre 
❽s✘✚✈✘✥⑧t✚✘ss✘❷ r ❽s✘✚✈✘✥⑧t✚✘✚✦s ④✧⑦✩✧★②✣✚✥③t✩ ✣✧✈✥✉✈②
dugaszolóaljzatokra is lehetséges, mivel a készülék 
felépítése II. védettségi osztályú.

MOTORVÉDELEM TÚLTERHELÉS ESETÉN

r ✜⑧✚⑧★ ✇⑧✥⑧t⑧✚✚ ✚③★❶③✈✧s③ ③s③✚✧✣ ✜✢✥①⑦✧s⑨③ ✈✧❸ ✘
túlterhelés elleni védelem. A motor tekercselésének 
✜③⑤✇③✈③✈✩ ❶✢✚✧s③ ✧★⑦③✥✧⑨③✣ ✘ ✥✧st✉✈✧✥ ✘✈✘❽s⑧✣✤ ✇⑧★⑦❻✈✘✚⑧✣
✜✢✥①⑦②✥ ✚⑧④✦⑨⑨❷ ➊②t✦★✛✈✘⑤ ✘ ✜③⑤✇③✈③✈✩ ❶✩✜✧★s✧✥✈③✚ ③✈✧★✧s③
után lehet a készüléket újból a szükséges fordulaton 
✜✢✥①⑦✚③✚✣②❷ ➋✈✤③✣ ③s③✚⑨③✣ ✘ ✥✧st✉✈✧✥③✚ ③✈✩st①★ ✥② ✜✘✙⑦ ⑥✙⑨✛✈
be kell kapcsolni.

➌✟�♣✟☎✟♦✂✠✆ ☎�♣♠✆☎❱❜✡✄❜✂❏❵✄

r ✜③⑤✜❻✣✥✦✈✚ ✘✣✤✘⑤✚✛✈ ✇✉⑤⑤✩③✣ ✘ ➍✣⑧✜✉✚✧s ✙③✈③✣✚✩s
mértékben csökkentheti a fúrás idejét, vagy akár a 
gyémántszegmensek hosszabb élettartamát is 
eredményezheti.

➌✟�♣✟☎✟♦✂✠✆ ☎�♣♠✆☎❱❜✡✄❜✂❏❵✄

Ha kb. 10–15 mm fúrásmélység után gyorsabban kíván 
haladni a fúrással, vegye ki a központozó fúrót, helyezze be 
a fúrókoronát a kialakított mélyedésbe, majd lassan indítsa 
be a gépet.

Az olyan furatokat, melyeknél nem követelmény a nagy 
pontosság, központozó fúró nélkül is el lehet készíteni. Ilyen 
esetben tartsa ferdén a fúrókoronát, és kb. 5 mm 
✇⑥★✦s✜✧✈✤s✧⑤✚✩✈ ✥③t⑦④③ ✈✘ss✘✣ ④②⑤✤③ ③⑤✤③✣③s⑨③ ✘ ⑤✧❸③✚❷
(Csak rövid fúrókoronák esetén lehetséges).

Ha fúrómagok válnának le, húzza ki a fúrókoronát az 
anyagból, és távolítsa el a fúrómagokat.

A megélezett fúrókorona megkönnyíti az alkalmazást és a 
✇⑥★✦s ✜③✣③✚✧✚❷ ➎✈③t✧s② ✈③❶③✚✩s✧⑤③✥➏ ❿③st③s ❶⑧✜⑧✥✥✩⑨③✣
④✘⑤✤ ✧✈③t✩✈✘❸⑨✘✣❷
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r ✙③✈③✣ ❻✚✘s⑩✚✦s⑧✥⑨✘✣ ✜③⑤✘⑦⑧✚✚ ★③t⑤✧sst②✣✚ ✧★✚✧✥③ ✘t ➐➑ ➒➓➔→↔❼⑨③✣ st✘⑨✦✈✤⑧t⑧✚✚ ✜✧★✧s② ③✈✙✦★✦s✣✘✥ ✜③⑤✇③✈③✈✩③✣ ✥③★✉✈✚
✈③✜✧★✧s★③❹ ✧s ❶✘st✣✦✈❶✘✚✛ ③✈③✥✚★⑧✜⑧s st③★st✦✜⑧✥✥✘✈ ✚①★✚✧✣✩ ①sst③❶✘s⑧✣✈⑩✚✦s❶⑧t❷ rt ✧★✚✧✥ ✘✈✥✘✈✜✘s ✘ ★③t⑤✧s✚③★❶③✈✧s
③✈✩t③✚③s ✜③⑤⑨③❽s✉✈✧s✧★③ ②s❷

r ✜③⑤✘⑦⑧✚✚ ★③t⑤✧sst②✣✚❼✧★✚✧✥ ✘t ③✈③✥✚★⑧✜⑧s st③★st✦✜ ✈③⑤✇✩⑨⑨ ✘✈✥✘✈✜✘t✦s✘②✚ ★③❸★③t③✣✚✦✈✙✘❷ ✗✘ ✘t ③✈③✥✚★⑧✜⑧s st③★st✦✜⑧✚
✘t⑧✣⑨✘✣ ✜✦s ✘✈✥✘✈✜✘t✦s⑧✥❶⑧t❹ ③✈✚✧★✩ ❶✘st✣✦✈✚ st③★st✦✜⑧✥✥✘✈ ④✘⑤✤ ✣③✜ ③✈③⑤③✣⑦✩ ✥✘★⑨✘✣✚✘★✚✦ss✘✈ ❶✘st✣✦✈✙✦✥❹ ✘ ★③t⑤✧sst②✣✚
✧★✚✧✥③ ③✈✚✧★✩ ✈③❶③✚❷ ➐t ✙③✈③✣✚✩s③✣ ✜③⑤✣①④③✈❶③✚② ✘ ★③t⑤✧s✚③★❶③✈✧s✚ ✘ ✜❻✣✥✘④✧⑤t✧s ✚③✈✙③s ②⑦✩✚✘★✚✘✜✘ ✘✈✘✚✚❷

r ★③t⑤✧s✚③★❶③✈✧s ❸⑧✣✚⑧s ✜③⑤⑨③❽s✉✈✧s✧❶③t ✘t⑧✥✘✚ ✘t ②⑦✩✥③✚ ②s ➍⑤✤③✈③✜⑨③ ✥③✈✈ ④③✣✣②❹ ✜③✈✤③✥⑨③✣ ✘ ✥✧st✉✈✧✥ ✈③✥✘❸❽s⑧✈✛⑦②✥❹
④✘⑤✤ ❻⑤✤✘✣ ✜✢✥①⑦②✥❹ ✘t⑧✣⑨✘✣ ✚✧✣✤✈③⑤③s③✣ ✣②✣❽s ❶✘st✣✦✈✘✚⑨✘✣❷ ➐t ✙③✈③✣✚✩s③✣ ❽s①✥✥③✣✚❶③✚② ✘ ★③t⑤✧s✚③★❶③✈✧s✚ ✘ ✜❻✣✥✘④✧⑤t✧s
✚③✈✙③s ②⑦✩✚✘★✚✘✜✘ ✘✈✘✚✚❷

✗✘✚✦★⑧tt⑧✣ ✜③⑤ ✚⑧④✦⑨⑨② ⑨②t✚⑧✣s✦⑤② ②✣✚✧t✥③⑦✧s③✥③✚ ✘ ✥③t③✈✩ ④✧⑦③✈✜✧★③ ✘ ★③t⑤✧s③✥ ❶✘✚✦s✘ ③✈✈③✣❹ ❸✧✈⑦✦❻✈➏ ✘t ③✈③✥✚★⑧✜⑧s ✧s ✘
használt szerszámok karbantartásával, a kezek melegen tartásával, a munkafolyamatok megszervezésével. 

KARBANTARTÁS

r ✥✧st✉✈✧✥ st③✈✈✩t✩✣✤⑩✈✦s✘②✚ ✜②✣⑦②⑤ ✚②st✚✦✣ ✥③✈✈ ✚✘★✚✘✣②❷

Javításhoz, karbantartáshoz kizárólag AEG alkatrészeket és 
tartozékokat szabad használni. A készülék azon részeinek 
cseréjét, amit a kezelési útmutató nem engedélyez, 
kizárólag a javításra feljogosított márkaszervíz végezheti. 
(Lásd a szervízlistát)

Szükség esetén a készülékek robbantott ábráját - a 
✥✧st✉✈✧✥ ✚⑩❸❻s✘ ✧s ✚⑩t✙③⑤✤✢ ✘t⑧✣⑧s⑩✚✛ st✦✜✘ ✘✈✘❸✙✦✣ ✘
✚③★✉✈③✚②✈③⑤ ②✈✈③✚✧✥③s ❿②✈↕✘❻✥③③ ✜✦★✥✘st③★④⑩t✚✩✈ ④✘⑤✤
közvetlenül a gyártótól (AEG Electric Tools GmbH, 
Max-Eyth-Straße 10, D-71364 Winnenden, Germany) lehet 
kérni.

✂✄✝�♥q❛♣�✠✆

Kérjük alaposan olvassa el a 
✚✦✙✧✥⑧t✚✘✚✛✚ ✜②③✈✩✚✚ ✘ ⑤✧❸③✚
használja.

➊✘★⑨✘✣✚✘★✚✦s❹ ✙✘④⑩✚✦s❹ ✚②st✚⑩✚✦s❹ s✚⑨❷ ③✈✩✚✚
③✈✩✚✚ ✘ ✥✧st✉✈✧✥③✚ ✦★✘✜✚✘✈✘✣⑩✚✘✣② ✥③✈✈❷

Azokat a tartozékokat, amelyek gyárilag 
nincsenek a készülékhez mellékelve, külön 
lehet megrendelni.

Az elektromos kéziszerszámokat ne dobja 
a háztartási szemétbe! A használt villamos 
és elektronikai készülékekrol szóló 
2002/96/EK irányelv és annak a nemzeti 
jogba való átültetése szerint az elhasznált 
elektromos kéziszerszámokat külön kell 
gyujteni, és környezetbarát módon újra kell 
hasznosítani. 

II-es védelmi osztály, olyan elektromos 
szerszám, amelynél az elektromos 
áramütés elleni védelem nem csak az 
✘✈✘❸st②⑤③✚③✈✧s✚✩✈ ✇✉⑤⑤❹ ❶✘✣③✜ ✘✜③✈✤⑨③✣
✥②③⑤✧st⑩✚✩ ④✧⑦✩②✣✚✧t✥③⑦✧s③✥③✚❹ ✜②✣✚ ❸✈❷
✥③✚✚✩s st②⑤③✚③✈✧s ④✘⑤✤ ✜③⑤③★✩s⑩✚③✚✚
szigetelés, alkalmaznak.
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