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Встановлення глибини свердлення 
(див. мал. B)

За допомогою обмежувача глибини 12 можна 
встановлювати необхідну глибину свердлення 
X.

Натисніть на кнопку для регулювання обмежу-
вача глибини 11 і встроміть обмежувач глиби-
ни в додаткову рукоятку 13.

Рифлення на обмежувачі глибини 12 повинне 
дивитися угору.

Встроміть робочий інструмент з SDS-plus до 
упору в патрон SDS-plus 3. Інакше рухомість 
робочого інструмента з SDS-plus може приз-
водити до неправильного встановлення 
глибини свердлення.

Витягніть обмежувач глибини настільки, щоб 
відстань між кінчиком свердла і кінчиком об-
межувача глибини відповідала бажаній глибині 
свердлення X.

Вибір свердлильного патрона і 
робочих інструментів

Для перфорації і довбання Вам потрібні робочі 
інструменти з SDS-plus, які можна встромити в 
свердлильний патрон з SDS-plus.

Для свердлення без ударів в деревині, металі, 
кераміці і пластмасі, а також закручування 
гвинтів і нарізування різьби використовують-
ся робочі інструменти без SDS-plus (напр., 
свердла з циліндричним хвостовиком). Для 
таких робочих інструментів потрібний швид-
козатискний свердлильний патрон або зуб-
чаcтий свердлильний патрон.

Вказівка: Не використовуйте робочі інстру-
менти без SDS-plus для перфорації і довбання! 
Робочі інструменти без SDS-plus і їх сверд-
лильний патрон пошкоджуються при перфо-
рації і довбанні.

Змінний свердлильний патрон SDS-plus 2 
можна легко замінити на доданий швид-
козатискний змінний свердлильний патрон 1.

Виймання/встромляння змінного 
свердлильного патрона

Виймання змінного свердлильного патрона 
(див. мал. C)

Обхватіть фіксуюче кільце змінного сверд-
лильного патрона 6 і потягніть його з силою в 
напрямку стрілки. Змінний свердлильний 
патрон від’єднується, і його можна зняти, 
потягнувши вперед.

Захищайте витягнутий змінний свердлильний 
патрон від забруднень.

Встромляння змінного свердлильного 
патрона (див. мал. D)

Перед встромлянням прочищайте змінний 
свердлильний патрон і злегка змащуйте 
встромлюваний кінчик.

Обхватіть змінний свердлильний патрон 
SDS-plus 2/швидкозатискний змінний сверд-
лильний патрон 1 всією долонею. Встроміть 
змінний свердлильний патрон в гніздо 15, од-
ночасно повертаючи його, щоб почулося 
відчутне клацання.

Змінний свердлильний патрон стопориться 
автоматично. Потягнувши за змінний сверд-
лильний патрон, перевірте його фіксацію.

Заміна робочого інструмента

Пилозахисний ковпачок 4 запобігає потра-
плянню в патрон пилу від свердлення під час 
роботи. Під час встромляння робочого інстру-
мента слідкуйте за тим, щоб не пошкодити 
пилозахисний ковпачок 4.

У разі пошкодження пилозахисного ков-
пачка його треба негайно замінити. Реко-
мендується робити це в сервісній май-
стерні.
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Встромляння робочих інструментів з 
SDS-plus (див. мал. E)

Завдяки свердлильному патрону з SDS-plus 
робочий інструмент можна просто і зручно 
міняти без використання додаткових інстру-
ментів.

Встроміть змінний свердлильний патрон 
SDS-plus 2.

Прочистіть кінчик робочого інструмента, яким 
він встромляється в патрон, і трохи змастіть 
його.

Повертаючи, встроміть робочий інструмент в 
патрон, щоб він увійшов у зачеплення.

Потягнувши за робочий інструмент, перевірте 
його фіксацію.

Робочий інструмент із SDS-plus сконструйова-
ний так, щоб він міг вільно рухатися. В резуль-
таті при роботі на холостому ході виникає 
радіальне биття. Це не впливає на точність 
просвердленого отвору, оскільки при сверд-
ленні свердло самоцентрується.

Виймання робочих інструментів з SDS-plus 
(див. мал. F)

Потягніть фіксуючу втулку 5 назад і витягніть 
робочий інструмент.

Встромляння робочих інструментів без 
SDS-plus (див. мал. G)

Вказівка: Не використовуйте робочі інстру-
менти без SDS-plus для перфорації і довбання! 
Робочі інструменти без SDS-plus і їх сверд-
лильний патрон пошкоджуються при перфо-
рації і довбанні.

Встроміть швидкозатискний змінний сверд-
лильний патрон 1.

Добре тримайте фіксуюче кільце швидкоза-
тискного змінного свердлильного патрона 17. 
Повертанням передньої втулки 16 відкрийте 
затискач робочого інструмента настільки, щоб 
можна було встромити робочий інструмент. 
Притримайте фіксуюче кільце 17 і з силою 
повертайте передню втулку 16 в напрямку, 
показаному стрілкою, поки не почується 
відчутне клацання.

Потягнувши за робочий інструмент, перевірте 
міцніть посадки.

Вказівка: Якщо патрон відкритий до упору, 
при закручуванні патрона може чутися кла-
цання і патрон не буде закриватися.
В такому випадку поверніть передню втулку 16 
один раз проти напрямку, показаного стріл-
кою. Після цього патрон можна буде закрити.

Поверніть перемикач режиму ударів/обертан-
ня 10 в положення «свердлення».

Виймання робочих інструментів без 
SDS-plus (див. мал. H)

Добре тримайте фіксуюче кільце швидкозатис-
кного змінного свердлильного патрона 17. По-
вертанням передньої втулки 16 в напрямку, 
показаному стрілкою, відкрийте затискач ро-
бочого інструмента, щоб можна було витягнути 
робочий інструмент.

Відсмоктування пилу за допомогою 
Saugfix (приладдя)

Монтаж Saugfix (див. мал. I)

Для відсмоктування пилу потрібний Saugfix 
(приладдя). Під час свердлення Saugfix відпру-
жинює назад, завдяки чому головка Saugfix 
завжди щільно прилягає до робочої поверхні.

Натисніть на кнопку для регулювання обмежу-
вача глибини 11 і вийміть обмежувач глибини 
12. Ще раз натисніть на кнопку 11 і встроміть
Saugfix спереду в додаткову рукоятку 13.

Під’єднайте відсмоктувальний шланг (діаметр 
19 мм, приладдя) до всмоктувального отвору 
18 Saugfix.

Пиловідсмоктувач повинен бути придатним 
для роботи з оброблюваним матеріалом.

Для відсмоктування особливо шкідливого для 
здоров’я, канцерогенного або сухого пилу 
потрібний спеціальний пиловідсмоктувач.
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Встановлення глибини свердлення на Saugfix 
(див. мал. J)

Необхідну глибину свердлення X можна вста-
новлювати також і при монтованому Saugfix.

Встроміть робочий інструмент з SDS-plus до 
упору в патрон SDS-plus 3. Інакше рухомість 
робочого інструмента з SDS-plus може приз-
водити до неправильного встановлення 
глибини свердлення.

Відпустіть гвинт-баранчик 22 на Saugfix.

Не вмикаючи прилад, міцно приставте його до 
розсвердлюваного місця. Робочий інструмент 
з SDS-plus повинен при цьому торкатися 
поверхні.

Пересуньте напрямну трубку 23 Saugfix в кріп-
ленні так, щоб головка Saugfix прилягала до 
поверхні, де буде свердлитися отвір. Не насу-
вайте напрямну трубку 23 на телескопічну 
трубку 21 більше потрібного, щоб на телеско-
пічній трубці 21 було видно якомога більше 
шкали.

Знову затягніть гвинт-баранчик 22. Відпустіть 
затискний гвинт 19 на обмежувачі глибини 
Saugfix.

Пересуньте обмежувач глибини 20 на телес-
копній трубці 21 настільки, щоб показана на 
малюнку відстань X відповідала бажаній гли-
бині свердлення.

В цьому положенні затягніть затискний гвинт 19.

Робота

Початок роботи

Зважайте на напругу в мережі! Напруга 
джерела струму повинна відповідати зна-
ченню, що зазначене на табличці з харак-
теристиками електроприладу. Електро-
прилад, що розрахований на напругу 
230 В, може працювати також і при 220 В.

Встановлення режиму роботи

За допомогою перемикача режиму ударів/ 
обертання 10 виберіть режим роботи електро-
приладу.

Вказівка: Міняйте режим роботи лише на 
вимкнутому електроприладі! В противному 
разі електроприлад може пошкодитися.

Щоб змінити режим роботи, натисніть кнопку 
розблокування 9 і поверніть перемикач режи-
му свердлення/довбання 10 в бажане поло-
ження, щоб він відчутно зайшов у зачеплення.

Встановлення напрямку обертання

За допомогою перемикача напрямку обер-
тання 14 можна міняти напрямок обертання 
інструмента. Однак це не можливо, якщо 
натиснутий вимикач 7.

Обертання праворуч: 
притисніть перемикач напрямку 
обертання 14 до упору праворуч.

Обертання ліворуч: притисніть 
перемикач напрямку обертання 
14 до упору ліворуч.

Для перфорації в бетоні, свердлення і довбан-
ня завжди встановлюйте правий напрямок 
обертання.

Положення для перфорації в 
бетоні або камені

Положення для свердлення без 
ударів в деревині, металі, кераміці 
і пластмасі, а також для закручу-
вання гвинтів і нарізування різьби

Положення Vario-Lock для 
регулювання положення робочого 
інструмента при довбанні

В цьому положенні перемикач 
режиму свердлення/довбання 10 
не фіксується.

Положення для довбання
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Вмикання/вимикання

Щоб увімкнути електроприлад, натисніть на 
вимикач 7.

Щоб зафіксувати вимикач, тримайте його на-
тиснутим і додатково натисніть на кнопку 
фіксації 8.

При обертанні ліворуч вимикач зафіксувати 
не можна.

Щоб вимкнути електроприлад, відпустіть ви-
микач 7. Якщо вимикач 7 зафіксований, спо-
чатку натисніть на нього і потім відпустіть його.

Настроювання кількості обертів/кількості 
ударів

Кількість обертів увімкнутого електроприладу 
можна плавно регулювати більшим чи меншим 
натисканням на вимикач 7.

При несильному натискуванні на вимикач 7 
кількість обертів/кількість ударів невелика. 
При збільшенні сили натискування кількість 
обертів/кількість ударів зростає.

Запобіжна муфта

При заклиненні або сіпанні електропри-
ладу привод свердлильного шпинделя 
вимикається. Зважаючи на сили, що ви-
никають при цьому, завжди добре три-
майте електроприлад двома руками і 
зберігайте стійке положення.

У разі застрявання вимкніть електро-
прилад і звільніть робочий інструмент. 
При вмиканні електроприладу із 
застряглим робочим інструментом 
виникають великі реакційні моменти.

Вказівки щодо роботи

Змінення положення різця (Vario-Lock)

Ви можете зафіксувати різець у 36 положен-
нях. Це дасть Вам змогу працювати в опти-
мальному положенні тіла.

Встроміть різець в патрон.

Поверніть перемикач режиму свердлен-
ня/довбання 10 в положення «Vario-Lock» 
(див. «Встановлення режиму роботи», 
стор. 183).

Поверніть затискач робочого інструмента від-
повідно до бажаного положення різця.

Поверніть перемикач режиму свердлен-
ня/довбання 10 в положення «довбання». 
Патрон тепер зафіксований.

Для довбання потрібний правий напрямок 
обертання.

Встромляння біт (див. мал. K)

Приставляйте електроприлад до 
гайки/гвинта лише у вимкнутому стані. 
Робочі інструменти, що обертаються, 
можуть зісковзувати.

Для біт Вам потрібна універсальна державка 
24 з хвостовиком SDS-plus (приладдя).

Прочистіть кінчик хвостовика і трохи змастіть 
його.

Повертаючи, встроміть універсальну державку 
в патрон, щоб вона увійшла у зачеплення.

Перевірте фіксацію, потягнувши за універ-
сальну державку.

Встроміть біту в універсальну державку. Вико-
ристовуйте лиши біти, що пасують до головки 
гвинтів.

Щоб вийняти універсальну державку, 
потягніть фіксуючу втулку 5 назад і вийміть 
універсальну державку 24 з патрона.
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Технічне обслуговування і 
сервіс

Технічне обслуговування і очищення

Перед будь-якими маніпуляціями з 
електроприладом витягніть штепсель з 
розетки.

Щоб електроприлад працював якісно і 
надійно, тримайте прилад і вентиляційні 
отвори в чистоті.

У разі пошкодження пилозахисного ков-
пачка його треба негайно замінити. Реко-
мендується робити це в сервісній май-
стерні.

Кожний раз після закінчення роботи прочи-
щайте затискач робочого інструмента 3.

Якщо незважаючи на ретельну технологію 
виготовлення і перевірки прилад все-таки 
вийде з ладу, його ремонт дозволяється 
виконувати лише в авторизованій сервісній 
майстерні для електроприладів Bosch.

При всіх запитаннях і при замовленні запчас-
тин, будь ласка, обов’язково зазначайте 
10-значний товарний номер, що знаходиться 
на заводській табличці електроприладу.

Cервіснa мaйcтepня i обслуговування 
клiєнтiв

В сервісній майстерні Ви отримаєте відповідь 
на Ваші запитання стосовно ремонту і техніч-
ного обслуговування Вашого продукту. 
Малюнки в деталях і інформацію щодо запчас-
тин можна знайти за адресою:
www.bosch-pt.com
Консультанти Bosch з радістю допоможуть Вам 
при запитаннях стосовно купівлі, застосуван-
ня і налагодження продуктів і приладдя до них.

Україна

Бош Сервіс Центр Електроінструментів
вул. Крайня, 1, 02660, Київ-60
Tel.: +38 (044) 5 12 03 75
Tel.: +38 (044) 5 12 04 46
Tel.: +38 (044) 5 12 05 91
Факс: +38 (044) 5 12 04 46
E-Mail: service@bosch.com.ua

Адреса Регіональних гаранійних сервісніх за-
значена в Національному гарантійному талоні.

Видалення

Електроприлади, приладдя і упаковку треба 
здавати на екологічно чисту повторну 
переробку.

Лише для країн ЄС:

Не викидайте електроприлади в 
побутове сміття!
Відповідно до європейської ди-
рективи 2002/96/EG про відпра-
цьовані електро-і електронні 
прилади і її перетворення в 

національному законодавстві електроприлади, 
що вийшли з вживання, повинні здаватися 
окремо і утилізуватися екологічно чистим 
способом.

Можливі зміни.
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1 607 000 173

2 605 438 294

1 618 580 000 
SDS-plus 
Ø 43 mm

2 608 572 112 
SDS-plus

1 617 000 328 
Ø 1,5 – 13 mm 2 607 000 207

2 602 025 120
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