
Read through carefully and understand these instructions before use.
Diese Anleitung vor Benutzung des Werkzeugs sorgfältig durchlesen und verstehen.
¢È·‚¿ÛÙÂ ÚÔÛÂÎÙÈÎ¿ Î·È Î·Ù·ÓÔ‹ÛÂÙÂ ·˘Ù¤˜ ÙÈ˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ÚÈÓ ÙË ¯Ú‹ÛË.
Przed użytkowaniem należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję i zrozumieć jej treść.
Használat előtt olvassa el figyelmesen 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.
BÌËÏaÚeÎëÌo ÔpoäÚËÚe ÀaÌÌyï ËÌcÚpyÍáËï Ôo íÍcÔÎyaÚaáËË ÔpeÊÀe äeÏ ÔoÎëÁoÇaÚëcÓ ËÌcÚpyÏeÌÚoÏ.
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Magyar
EU MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Teljes felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy ez a termék megfelel az
EN50144, EN55014, és EN 61000-3 szabványoknak illetve szabványosított
dokumentumoknak, az Európa Tanács 73/23/EEC, 89/336/EEC, 98/37/
EC, és 2000/14/EC Tanácsi Direktíváival összhangban.
2000/14/EC
• A készülék típusa: Kézi betontörő szerszám
• Típusszám: H65SB2
• A készülék súlya: 17,0 kg
• Megfelelőségi eljárás: ANNEX VI, Paragraph 5 (VI. MELLÉKLET, 5. Bekezdés)
• Értesitett hatóság: BSI Product Service, Maylands Avenue Hemel

Hempstead Herts HP2 4SQ UK
• Mért hangteljesítmény szint: 103 dB
• Garantált hangteljesitmény szint:103 dB
Jelen nyilatkozat a terméken feltüntetett CE jelzésre vonatkozik.

Čeština
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ S CE

Prohlašujeme na svoji odpovědnost, že tento výrobek odpovídá normám
EN50144, EN55014 a EN61000-3 v souladu se směrnicemi 73/23/EEC, 89/
336/EEC, 98/37/EC a 2000/14/EC.
2000/14/CE
• Druh zařízení: Sekací kladío
• Typ: H65SB2
• Váha zařízení: 17,0 kg
• Homologace: ANNEX VI, Odstavec 5

Organizace, kde byla homologace oznámena: BSI Product Service,
Maylands Avenue Hemel Hampstead Herts HP2 4SQ UK

• Naměřená hlučnost: 103 dB
• Zaručená mez hluku: 103 dB
Toto prohlášení platí pro výrobek označený značkou CE.

Türkçe
AB UYGUNLUK BEYANI

Bu ürünün, 73/23/EEC, 89/336/EEC, 98/37/EC ve 2000/14/EC sayılı Konsey
Direktiflerine uygun olarak, EN50144, EN55014 ve EN61000-3 sayılı
standartlara ve standartlaßtırılmıß  belgelere uygun olduåunu, tamamen
kendi sorumluluåumuz altında beyan ederiz.
2000/14/CE
• Aletin tipi: El tipi beton kırıcı
• Tip adı: H65SB2
• Aletin aåırlıåı: 17,0 kg
• Uygunluk deåerlendirme prosedürü: EK IV, Paragraf 5,
• Deåerlendiren Kurum: BSI Product Service, Maylands Avenue Hemel

Hempstead Herts HP2 4SQ Óngiltere
• Ölçülen ses gücü seviyesi: 103 dB
• Garanti edilen ses gücü seviyesi: 103 dB
Bu beyan, üzerinde CE ißareti bulunan ürünler için geçerlidir.

PyccÍËÈ
ÑEKãAPAñàü COOTBETCTBàü EC

Mê c ÔoÎÌoÈ oÚÇeÚcÚÇeÌÌocÚëï ÁaÓÇÎÓeÏ, äÚo ÀaÌÌoe ËÁÀeÎËe
cooÚÇeÚcÚÇyeÚ cÚaÌÀapÚaÏ ËÎË cÚaÌÀapÚËÁoÇaÌÌêÏ ÀoÍyÏeÌÚaÏ
EN50144, EN55014 Ë EN61000-3 coÖÎacÌo ÑËpeÍÚËÇaÏ CoÇeÚa 73/23/
EEC, 89/336/EEC, 98/37/EC Ë 2000/14/EC.
2000/14/EK
• TËÔ oÄopyÀoÇaÌËÓ: PyäÌoÈ ÄeÚoÌoÎoÏ
• OÄoÁÌaäeÌËe ÚËÔa: H65SB2
• Bec oÄopyÀoÇaÌËÓ: 17,0 ÍÖ
• èpoáeÀypa oÔpeÀeÎeÌËÓ cooÚÇeÚcÚÇËÓ: ÑOèOãHEHàE VI,

èapaÖpaÙ 5
• OpÖaÌ peÖËcÚpaáËË: CÎyÊÄa peÖËcÚpaáËË ËÁÀeÎËÈ BSI

(ÅpËÚaÌcÍËÈ ËÌcÚËÚyÚ    cÚaÌÀapÚoÇ), Maylands Avenue Hemel
Hempstead  Herts HP2 4SQ UK

• àÁÏepeÌÌêÈ ypoÇeÌë ÏoçÌocÚË ÁÇyÍa: 103 ÀÅ
• ÉapaÌÚËpoÇaÌÌêÈ ypoÇeÌë ÏoçÌocÚË ÁÇyÍa:103 ÀÅ
ÑaÌÌaÓ ÀeÍÎapaáËÓ oÚÌocËÚcÓ Í ËÁÀeÎËÓÏ, Ìa ÍoÚopêx ËÏeeÚcÓ ÏapÍËpoÇÍa CE.

English
EC DECLARATION OF CONFORMITY

We declare under our sole responsibility that this product is in
conformity with standards or standardized documents EN50144,
EN55014 and EN61000-3 in  accordance with Council Directives 73/23/
EEC, 89/336/EEC, 98/37/EC and 2000/14/EC.
2000/14/EC
• Type of equipment: Hand-held concrete breaker
• Type name: H65SB2
• Weight of equipment: 17.0 kg
• Conformity assessment procedure: ANNEX VI, Paragraph 5
• Notified body: BSI Product Service, Maylands Avenue Hemel

Hempstead Herts HP2 4SQ UK
• Measured sound power level: 103 dB
• Guaranteed sound power level: 103 dB
This declaration is applicable to the product affixed CE marking.

Deutsch
ERKLÄRUNG ZUR KONFORMITÄT MIT CE-REGELN

Wir erklären mit alleiniger Verantwortung, daß dieses Produkt den
Standards oder standardisierten Dokumenten EN50144, EN55014 und
EN61000-3 in Übereinstimmung mit den Direktiven des Europarats
73/23/EWG, 89/336/EWG, 98/37/CE und 2000/14/CE entspricht.
2000/14/CE
• Art der Ausrüstung: Handgehaltener Betonbrecher
• Typname: H65SB2
• Gewicht der Ausrüstung: 17,0 kg
• Übereinstimmungsbeurteilungsverfahren: ANNEX VI Paragraph 5
• Informierte Körperschaft: BSI Product Services, Maylands Avenue

Hemel Hempstead Herts HP2 4SQ UK
• Gemessener Schallleistungspegel:103 dB
• Garantierter Schallleistungspegel: 103 dB
Diese Erklärung gilt für Produkte, die die CE-Markierung tragen.

Ελληνικά
EK ∆ΗΛ·ΣΗ ΕΝΑΡΜ�ΝΙΣΜ�Υ

∆ηλών�υµε µε απ�λυτη υπευθυν�τητα �τι αυτ� τ� πρ�ι�ν είναι
εναρµ�νισµέν� µε τα πρ�τυπα  ή τα έγρα#α πρ�τύπων EN50144,
EN55014 και EN61000-3 σε συµ#ωνία µε τις �δηγίες τ�υ Συµ(�υλί�υ
73/23/EOK, 89/336/EOK και / ή 98/37/EK και 2000/14/EK.
2000/14/EK
• Τύπ�ς µη*ανήµατ�ς: Θραύστης τσιµέντ�υ π�υ κρατιέται απ� τ� *έρι
• �ν�µασία τύπ�υ: H65SB2
• Βάρ�ς µη*ανήµατ�ς: 17,0 kg
• ∆ιαδικασία ελέγ*�υ εναρµ�νισµ�ύ: Παράρτηµα VI Παράγρα#�ς 5
• Πλευρά πρ�ς γνωστ�π�ίηση: BSI Product Services, Maylands

Avenue Hemel Hempstead Herts HP2 4SQ UK
• Μετρηµέν� επίπεδ� η*ητικής ισ*ύ�ς: 103 dB
• Εγγυηµέν� επίπεδ� η*ητικής ισ*ύ�ς: 103 dB
Αυτή η δήλωση ισ*ύει στ� πρ�ι�ν µε τ� σηµάδι CE.

Polski
DEKLARACJA ZGODNOĺCI  Z  EC

Oznajmiamy z całkowitą odpowiedzialnością że product ten pozostaje w
zgodzie ze standartami lub standartową formą dokumenót w EN50144,
EN55014 i EN61000-3 w zgodzie z Zasadami Rady 73/23/EEC 89/336/
EEC i 98/37/EC i 2000/14/EC.
2000/14/EC
• Typ narzędzia: Ręczny młot do kruszenia betonu
• Nazwa typu: H65SB2
• Waga narzędzia: 17,0 kg
• Procedura oceny zgodnoćci: Annex VI, paragraf 5
• Poinformowany urząd: BSI Product Service, Maylands Avenue

Hemel Hempstead Herts HP2 4SQ UK
• Zmierzony poziom mocy dżwięku: 103 dB
• Gwarantowany poziom mocy dżwięku: 103 dB
To oświadczenie odnosi się do załączonego produktu z oznaczeniami CE.

Representative office in Europe
Hitachi Power Tools Europe GmbH
Siemensring 34, 47877 Willich 1, F. R. Germany

Head office in Japan
Hitachi Koki Co., Ltd.
Shinagawa Intercity Tower A, 15-1, Konan 2-chome,
Minato-ku, Tokyo, Japan

30. 11. 2004

K. Kato
Board Director

Demolition Hammer
Hammer
∫ÚÔ˘ÛÙÈÎfi
Młot udarowy
Vésökalapács
Sekací kladivo
Kırıcı
OÚÄoÈÌêÈ ÏoÎoÚoÍ

H 65SB2
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Magyar Čeština Türkçe PyccÍËÈ
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Front cover
Stop lever
Tool shank
Wear limit
No. of carbon brush

Cap cover
Hexagon socket hd.
bolt M4 × 8

Frontdeckel
Stopphebel

Werkzeugschaft
Verschleißgrenze
Nr. der kohlebürste
Kappendeckel
Sechskantsteckfassung
für Bolzen M4 × 8

Μπρ�στιν� κάλυµµα

Μ��λ�ς αναστ�λής

Στέλε��ς εργαλεί�υ

�ρι� �θ�ράς

Αρ. Καρ��υνακίων

Καπάκι καλύµµατ�ς

Μπ�υλ�νι ε"αγ. κ�ίλης
κε�αλής Μ4 × 8

Pokrywa przednia
Dźwignia blokująca
Uchwyt narzędziowy
Ogranicznik zużycia
Numer szczotki węglowej
Pokrywa
Śruba z łbem
sześciokątnym M4 × 8

Elülső burkolat
Leállítókar
Szerszámszár
Megengedett kopás
Szénkefe száma
Védősapka burkolata
Hatlapfejű csavar
M4 × 8

Přední kryt
Zajiš�ovací páčka
Stopka nástroje
Mez opotřebení
Č. uhlíkového kartáčku
Kryt víka
Šroub s hlavou s vnitřním
šestihranem M4 × 8

Ön kapak
Durdurma kolu
Takım sapı
Yıpranma limiti
Kömür numarası
Arka kapak
Altıgen yuva cıvata baßı
M4 × 8

èepeÀÌËÈ ÔaÚpoÌ

CÚoÔopÌêÈ pêäaÖ

XÇocÚoÇËÍ ËÌcÚpyÏeÌÚa

èpeÀeÎ ËÁÌoca

£ yÖoÎëÌoÈ çeÚÍË

KpêåÍa ÍoÎÔaÍa

ÅoÎÚ c åecÚËÖpaÌÌoÈ ÖoÎoÇÍoÈ
ÔoÀ ÚopáoÇêÈ ÍÎïä M4 × 8

39
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Magyar

ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGTECHNIKAI ELŐÍRÁSOK

FIGYELEM!
Olvassa végig az utasításokat
Az alábbi utasítások be nem tartása áramütést, tüzet és
súlyos sérülést okozhat.
Az alábbi figyelmeztetésekben szereplő “elektromos
szerszámgép” kifejezés az ön - hálózatról üzemeltetett
(vezetékes) vagy akkumulátoros (vezeték nélküli) - elektromos
szerszámgépére vonatkozik.

ŐRIZZE MEG AZ UTASÍTÁSOKAT
1) A munkahely

a) A munkahelyet tartsa tisztán, és megfelelően
világítsa meg.
A túlzsúfolt és sötét munkahelyek vonzzák a
baleseteket.

b) Az elektromos szerszámgépeket ne használja
robbanásveszélyes légtérben, például gyúlékony
folyadékok, gázok vagy por mellett.
Az elektromos szerszámgépek szikrákat
bocsáthatnak ki, melyek berobbanthatják a jelenlévő
port.

c) A szerszámgép működtetése közben tartsa távol
a gyermekeket és a körülállókat.
A figyelemelvonás a szerszámgép feletti kontroll
elvesztését okozhatja.

2) Érintésvédelem
a) Az elektromos szerszámgép dugaszának

illeszkednie kell a hálózati csatlakozóaljzatba.
Semmilyen körülmények között ne módosítsa a
dugaszt.
Ne használjon semmilyen átalakító dugaszt a
földelt elektromos szerszámgéppel.
A módosítás nélküli dugaszok és a megfelelő aljzatok
csökkentik az elektromos áramütés veszélyét.

b) Ügyeljen arra, hogy munka közben ne érintsen
meg földelt felületeket, pl. csővezetékeket,
fűtőtesteket, tűzhelyeket vagy
hűtőberendezéseket.
Ha a kezelő teste földelve van, az áramütés veszélye
megnő.

c) Az elektromos szerszámgépeket ne tegye ki eső
vagy nedvesség hatásának.
Az elektromos szerszámgépbe kerülő víz növeli az
áramütés veszélyét.

d) Ne rongálja meg az elektromos csatlakozókábelt.
A szerszámgépet ne hordozza a kábelnél fogva,
és a villásdugót soha ne a kábelnél fogva húzza ki
a dugaszolóaljzatból.
Védje a kábelt a magas hőmérséklettől, olajtól és
az éles sarkoktól.
A sérült vagy összegabalyodott vezetékek növelik az
elektromos áramütés veszélyét.

e) Ha a szabadban kell munkát végeznie, mindig
csak az erre a célra alkalmas hosszabbító kábelt
használjon.
A kültéri használatra alkalmas hosszabbító használata
csökkenti az elektromos áramütés veszélyét.

3) A testi épség védelme
a) Mindig figyeljen oda a végzett munkára. Az

elektromos szerszámgéppel végzett munka teljes
figyelmet igényel.

Ne használja a készüléket, ha nem érzi kipihentnek
magát, ha kábítószer, alkohol vagy gyógyszer
hatása alatt áll.
Egy pillanatnyi figyelmetlenség is súlyos sérülést
okozhat.

b) Használjon védőfelszerelést. Mindig használjon
védőszemüveget.
A védőfelszerelések, pl. a pormaszk, a csúszásbiztos
biztonsági cipő, a védősisak és a füldugó használata
csökkenti a sérülésveszélyt.

c) Kerülje a gép véletlenszerű beindítását. Mielőtt a
csatlakozó dugót a dugaszolóaljzatba bedugja,
mindig győződjék meg róla, hogy a készülék ki van
kapcsolva.
Ne tartsa ujját az indító kapcsolón, ha hordozza a
készüléket, és ne csatlakoztasson bekapcsolt
készüléket az áramforrásra.

d) Mielőtt a gépet bekapcsolja, mindig ellenőrizze,
hogy kivette-e a készülékből a szerszámbeállító-
illetve befogókulcsot.
A forgó alkatrészben maradt szerszámbeállító- vagy
befogókulcs személyi sérülést okozhat.

e) Ne nyújtsa ki a kezét túl nagy távolságra. Munka
közben mindig álljon stabilan, és őrizze meg az
egyensúlyát.
Így a váratlan helyzetekben sem veszti el a szerszám
feletti uralmát.

f) Viseljen megfelelő munkaruhát. Munka közben ne
viseljen bő öltözéket vagy ékszert. Haját, ruházatát
és kesztyűjét tartsa távol a mozgó alkatrészektől.
A bő öltözéket, ékszereket vagy a hosszú hajat a
mozgó alkatrészek elkaphatják.

g) Ha a készülék rendelkezik porelszívási, illetve -
gyűjtési lehetőséggel, ügyeljen rá, hogy azok
megfelelően legyenek csatlakoztatva és
használva.
A fenti eszközök használata csökkenti a por okozta
veszélyt.

4) Az elektromos szerszámgép használata és
karbantartása
a) Ne erőltesse a szerszámot. Mindig az

alkalmazásnak megfelelő szerszámot használjon.
A megfelelő szerszámgép nominális
teljesítményszinten jobban és biztonságosabban
működik.

b) Ne használja a szerszámot, ha a kapcsoló azt nem
kapcsolja megfelelően be, illetve ki.
A kapcsolóval nem szabályozható szerszámgép
veszélyes, és azt meg kell javítani.

c) Mindig húzza ki a dugaszoló aljzatból a csatlakozó
dugót, mielőtt a készüléken beállításokat végezne,
kicserélné a tartozékokat, vagy mielőtt eltárolná a
készüléket.
A fenti biztonsági óvintézkedések csökkentik a
készülék véletlenszerű bekapcsolásának veszélyét.

d) A használaton kívüli szerszámokat tárolja
gyermekek által nem hozzáférhető helyen, és ne
engedje, hogy a készüléket az üzemetetéshez
nem értő személyek használják.
A gyakorlatlan használó kezében a szerszámgépek
különösen nagy veszélyt jelentenek.

e) A szerszámgépek karbantartása. Ellenőrizze a
mozgó alkatrészek illesztését, rögzítését, az
alkatrészek esetleges repedését és minden olyan
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STANDARD TARTOZÉKOK

(1) Hordtáska ................................................................... 1
(2) Kőzetfúró rúd ............................................................. 1
(3) Hatszögű csavarkulcs (8 mm-es csavarhoz) .......... 1
(4) Hatszögű csavarkulcs (4 mm-es csavarhoz) .......... 1
A standard tartozékok előzetes tájékoztatás nélkül
változhatnak.

TETSZÉS SZERINT VÁLASZTHATÓ
TARTOZÉKOK (külön megrendelésre)

� Aszfaltvágás

(1) Vágófej
Teljes hossza: 410 mm

Szélesség: 75 mm
� Hornyolás és szélezés

(1) Bontóvéső
Teljes hossza: 410 mm

� Döngölés

(2) Szár
Teljes hossza: 250 mm

(1) Döngölőfej
Külső átmérő: 200 mm

� Kotrási műveletek

(1) Kotrófej
Teljes hossza: 410 mm

� Kalapácszsír
500 g (dobozban)
30 g (zöld színű tubusban)

A tetszés szerint választható tartozékok előzetes bejelentés
nélkül bármikor változhatnak.

MŰSZAKI ADATOK

Feszültség (terület szerint)* (110V, 115V, 120V, 127V, 220V, 230V, 240V) 

Névleges teljesítményfelvétel 1340 W*

Teljes terheléses ütés-sebesség 1400 perc
1

Súly (tápkábel és oldalfogantyú nélkül) 16,5 kg

* Ne felejtse el ellenőrizni a típustáblán feltüntetett adatokat, mivel ezek eladási területenként változnak!

tulajdonságot, mely hatással lehet a
munkavégzésre.
Meghibásodás esetén használat előtt javítassa
meg a készüléket.
A nem megfelelő karbantartás sok balesetet okoz.

f) A vágószerszámokat mindig tartsa élesen és
tisztán.
A megfelelően karbantartott - éles vágóélű-
vágószerszámok kisebb eséllyel görbülnek el, és
könnyebben irányíthatók.

g) Használja a szerszámgépet és a fúrófejeket stb.
az utasításoknak és az adott szerszámgép
rendeltetésének megfelelően, mindig figyelembe
véve a munkakörülményeket és az elvégzendő
munka jellegét.
A szerszámgép rendeltetéstől eltérő használata
veszélyt okozhat.

5) Javítás
a) A szerszámot csak - eredeti cserealkatrészeket

használó - szakképzett személlyel javíttassa.
Így biztosítható a szerszámgép biztonságos
üzemeltetése.

ÓVINTÉZKEDÉS
A gyermekeket és a felügyeletre szoruló személyeket
tartsa távol az elektromos szerszámgéptől.
A használaton kívüli szerszámgépeket gyermekektől és
felügyeletre szoruló személyektől elzárva kell tartani.

AUTOMATIKUS IEÁLLÍTÁSÚ SZÉNKEFE

1. Üzemeltetés közben a hallásvédelem érdekében
használjon füldugót.

2. Üzemelés közben vagy közvetlenül az üzemelést követően
ne érintse meg a fúróhegyet. A fúróhegy üzemelés közben
jelentős mértékben felmelegszik, és súlyos égési
sérüléseket okozhat.

3. Mielőtt a fal, padlózat, vagy a mennyezet vésésébe illetve
fúrásába kezdene, győződjön meg róla, hogy nincseneke
jelen beépített elektromos kábelek vagy vezetékek.

4. Viseljen maszkot, ha munkavégzés közben fejét felfelé
fordítja.

5. Megfelelően állítsa be a fej rögzítését.
6. A munkavégzés megkezdése előtt szorítsa meg a

csavarokat.
7. Magasban végzett munka esetén, ügyeljen az alul

elhelyezkedő tárgyakra és személyekre.
8. Lába épsége megóvása érdekében viseljen acélbetétes

cipőt.
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ELLENŐRZÉS ÉS KARBANTARTÁS

FIGYELEM!
A súlyos sérülések elkerülése érdekében ügyeljen arra,
hogy a szerszámgép KI legyen kapcsolva, és mindig
húzza ki a dugaszt a hálózati csatlakozóból.

1. A szerszám ellenőrzése
Mivel a kitompult szerszám használata csökkenti a
hatékonyságot és a motor meghibásodását okozhatja,
ezért a szerszámot azonnal élezze meg, ha kopást
észlel rajta.

2. A rögzítő csavarok ellenőrzése
Rendszeresen ellenőrizzen minden rögzítő csavart, és
ügyeljen rá, hogy azok megfelelően meg legyenek szorítva.
Minden meglazult csavart azonnal szorítson meg. Ennek
elhanyagolása súlyos veszélyeket hordoz magában.

3. A motor karbantartása
A motor tekercselése az elektromos szerszám “szíve”.
Gondosan ügyeljen rá, hogy a tekercselés ne sérüljön,
illetve ne kerüljön kapcsolatba olajjal vagy vízzel.

4. A szénkefék ellenőrzése (4. Ábra)
A motorba szénkefék vannak beépítve, melyek
elhasználódnak. A kopási határ közeléig elhasználódott
szénkefék motorhibákat okozhatnak. Ha a motor
automatikus leállítású szénkefékkel van szerelve, akkor
automatikusan leáll. Ilyenkor mindkét szénkefét újra
kell cserélni, amelyek számjelzése megegyezik az ábrán
látható számokkal. Ezen kívül a szénkeféket tartsa
mindig tisztán és ügyeljen rá, hogy azok szabadon
csúszhassanak a szénkefetartóban.

5. A szénkefék cseréje
Lazítsa meg a védősapka burkolatok  csavarjait (hatlapfejű
csavar M4×8), majd távolítsa el a védősapka burkolatokat
(5. Ábra). A szénkefék védősapkáinak levétele után a
szénkefék kivehetők.
A szénkefék cseréje után húzza meg szabályosan azok
védősapkáit, majd rögzítse biztonságosan a védősapkákat.

6. Szervizelési alkatrészlista
A: Alkatrész-szám
B: Kódszám
C: Használt darabszám
D: Megjegyzések

FIGYELEM!
A Hitachi kéziszerszámok javítását, módosítását, illetve
ellenőrzését kizárólag Hitachi szakszervizben szabad
elvégeztetni.
Ez az alkatrészlista a szerszám javításra vagy egyéb
karbantartásra egy Hitachi szakszervizbe történő
bevitelekor jelent segítséget.
A kéziszerszámok üzemeltetése és karbantartása során
be kell tartani az adott országban érvényes biztonsági
előírásokat és szabványokat.

MÓDOSÍTÁSOK
A Hitachi kéziszerszámok állandó tökéletesítéseken
mennek át, hogy alkalmazni tudják a legújabb műszaki
fejlesztések eredményeit.
Éppen ezért egyes alkatrészek (azok kódszámai illetve
kiviteli módjai) előzetes bejelentés nélkül
megváltozhatnak.

MEGJEGYZÉS
A HITACHI folyamatos kutatási és fejlesztési programja
következtében az itt szereplő műszaki adatok előzetes
bejelentés nélkül változhatnak.

ALKALMAZÁSOK

Beton bontása, beton vésése, hornyolás, betonacél vágása
és cölöpverés.
Alkalmazási példák:
Csővezetékek és elektromos vezetékek lefektetése,
egészségügyi létesítmények telepítése, gépek beszerelése,
vízellátási és csatornázási munkák, belső munkák, kikötői
létesítmények, és egyéb általános építészeti munkák.

AZ ÜZEMBEHELYEZÉS ELŐTTI TENNIVALÓK

1. Áramforrás
Ügyeljen rá, hogy a készülék adattábláján feltüntetett
feszültség értéke megegyezzen az alkalmazni kívánt
hálózati feszültséggel.

2. Hálózati kapcsoló
Ügyeljen rá, hogy a hálózati kapcsoló KI állásba legyen
kapcsolva. Ha a csatlakozódugót úgy csatlakoztatja a
dugaszolóaljzatba, hogy közben a hálózati kapcsoló
BE állásban van, a kéziszerszám azonnal működésbe
lép, ami súlyos balesetet idézhet elő.

3. Hosszabbító vezeték
Ha a munkaterület az áramforrástól távol található,
akkor egy megfelelő keresztmetszetű és teljesítményű
hosszabbító vezetéket kell alkalmazni.

4. Szerszám felszerelése
MEGJEGYZÉS

Kőzetfúró rúd vagy bontóvéső alkalmazásakor csak
eredeti HITACHI alkatrészeket használjon.

(1) Tisztítsa meg, majd kenje meg a szerszámszárat
kenőzsírral vagy gépolajjal (1. Ábra).

(2) Miközben maga felé húzza, fogassa el a leállítókart
180˚-kal az óramutató járásával megegyező irányba.
Ezután helyezze be a szerszámszárat az elülső
burkolaton lévő hatszögletű nyílásba (1. Ábra).

(3) Rögzítse a szerszámszárat a leállítókar félfordulatú,
ellentétes irányba való elforgatásával (2. Ábra).

A VÉSŐKALAPÁCS HASZNÁLATA

1. Húzza meg az indítókapcsolót, miután a fúrófej hegyét
a bontandó felületre helyezte.
Bizonyos esetekben a fúrófej hegyét erősen kell a
bontandó felülethez nyomni annak érdekében, hogy az
ütő mozgás elinduljon.
Ez nem jelenti a szerszámgép hibás működését. Ezt
a terhelésmentes üzemeltetést kiküszöbölő
mechanizmus okozza.

2. A szerszámgépet önsúlyának felhasználásával használja.
A szerszámgép teljesítménye akkor sem lesz nagyobb,
ha azt erősen nyomja a munkafelülethez. A
szerszámgépet csupán az ütőerő ellensúlyozásához
szükséges erővel kell tartani (3. Ábra).

A KENŐZSÍR LECSERÉLÉSE

Ez a gép légmentesen zárt kivitelű, hogy védve legyen a por
bejutása, illetve a kenőzsír szabadba jutása ellen. Ezáltal a
készülék hosszú időn keresztül használható a kenőzsír pótlása
nélkül. A kenőanyag cseréjét az alábbiak szerint végezze.
A kenőzsír cseréjének gyakőrisága
Vásárlás után számítva 6 havonta végezze el a szerszámgép
kenését. A zsír kicserélését a legközelebbi hivatalos Hitachi
Szakszerviztől kérheti.
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A környezeti zajra és vibrációra vonatkozó információk
A mért értékek az EN60745 szabványnak megfelelően
kerültek meghatározásra és az ISO 4871 alapján kerülnek
közzétételre.

Mért A-súlyozású hangnyomásszint: 92 dB (A)
Mért A-súlyozású hangteljesítményszint: 103 dB (A)
Bizonytalanság KpA: 3 dB (A)

Viseljen hallásvédelmi eszközt.

A jellemző súlyozott gyorsulás négyzetes középértéke: 19,9
m/s2


