ÅËÅÊÒÐÎÄÐÈËÜ
ELECTRIC DRILL

Д 551 РР

Метал mm8
550 вт

0-300об/хв

Дерево 20
mm

Швидкозатискний

патрон

10 мм

Реверс

висока
низька

ЗМІСТ
1. Загальні відомості про безпеку..............................................2-3 стор.
2. Сервісне обслуговування та інше.............................................4 стор.
4. Опис деталей приладу................................................................5 стор.
5. Гарантійний талон
6. Поради по викристанню............................................................6 стор.
7. Детальна схема моделі.............................................................7-8 стор.

ÅËÅÊÒÐÎÄÐÈËÜ
ELECTRIC DRILL

Д 551 РР

1-Корпус (лівий)
2-Стікер
3-Гвинт
4-Патрон
5-Вал
6-Підшипник
7-Шпонка
8-Шестерня велика
9-Шайба валу
10-Втулка
11-Кнопка
12-Підшипник

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Споживана потужність ------- 550 Вт
Кількість обертів ------ 0-3000 об/хв
Свердлильний патрон ------- 10 ММ

13-Ротор
14-Щіткотримач
15-Щітка карбонова
16-Підшипник
17-Статор
18-Вимикач
19-Притискувач кабелю
20-Гвинт
21-Захист кабелю
22-Кабель мережевий
23-Корпус (правий)
24-Гвинт
25-Гвинт

ЕЛЕКТРОСХЕМА

Макс. діаметр свердління:
у металі -------------------------- 8 мм
у деревені ----------------------- 20 мм
Вага ----------------------------- 1,45 кг

КОМПЛЕКТАЦІЯ
Електродриль Д 551 РР
інструкція з гарантійним талоном
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Детальна схема моделі
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ДОДАТКОВІ ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ
1. Завжди використовуйте запобіжний шолом (каску), захисні окуляри і / або захисну
маску, а також рекомендуємо використовувати респіратор, вушні протектори і
робочі рукавички.
2. Перед початком робіт переконаєтеся в тому, що свердло надійно зафіксовано в
патроні.
3. У холодну пору року або після тривалого зберігання перед роботою дайте
інструменту кілька хвилин попрацювати без навантаження, це розм'якшить
мастило.
4. Завжди стежте за стійким становищем ніг. При роботі на висоті переконайтеся у
відсутності будь-кого під Вами.

Ремонт.
Прилад не має деталей, які може ремонтувати користувач.
Для перевірки або заміни звертайтеся в сервісний центр.

Повторне використання та утилізація
Символ директиви ЄС про відходи електричного
та електронного обладнання (WEEE).
Відходи електроприладів не можна утилізувати як побутове сміття.
По можливості, віддайте їх в переробку на відповідне підприємство.

5. Тримайте інструмент в руках міцно. Завжди використовуйте бічну ручку.
6. Не торкайтеся руками до обертових частин інструменту.
7. Не направляйте інструмент в напрямку живих об'єктів. Свердло може вилетіти і
нанести серйозні каліцтва.
8. Не залишайте інструмент працюючим без нагляду. Проводьте включення, тільки
коли він знаходиться в руках.
9. При роботі в стінах і підлогах, де можуть перебувати струмопровідні предмети,
НЕ ДОТОРКАЙТЕСЯ ДО МЕТАЛЕВИХ ЧАСТИН ІНСТРУМЕНТУ. Щоб
уникнути ураження струмом при попаданні на струмопровідні предмети тримайте
інструмент тільки за ізольовані поверхні.
10. Не торкайтеся до свердла відразу після свердління. Вони можуть бути
дуже гарячими і привести до опіків

Товар групи електроінструмент. Виробник: ВУІ ГУАНКСІН МАЧІНЕРІ КО., ЛТД / АДРЕСА: ДЖІН ЯНШАН ІНДАСТРІ ЗОУН, КУАНКСІ ТАУН, ВУІ КАУНТІ, ЖЕДЖИАНГ ПРОВІНС, КИТАЙ
Постачальник ПП «Будпостач», Київ, вул. Магнітогорська 1, оф. 208. Інформацію щодо призначення товару дивіться в інструкції. Дата виготовлення: 2017 рік.
Зберігати в сухому місці при температурі: -10 +50 С. Правилакористування та гарантійний термін дивитися в інструкції до товару.
Термін зберігання необмежений.Не містить шкідливих речовин.
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Очищення.
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1. Кнопка пуску
2. Вибір напрямку обертання (реверс)
3. Патрон
4. Фіксуюча кнопка
5. Регулятор швидкості
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Серія Д
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0000001

Серія Д

0000001

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН № 0000001
Дата вилучення

Дата вилучення

Дата вилучення

Майстер

Майстер

Майстер

Виконавець ремонту
(адреса сервісного центру, його штамп)

Виконавець ремонту
(адреса сервісного центру, його штамп)

Виконавець ремонту
(адреса сервісного центру, його штамп)

Найменування вироби та модель____________________ Рік випуску____________
Штамп
дилера

АДРЕСИ СЕВІСНИХ ЦЕНТРІВ «СТАЛЬ»
м. Київ
вул. Магнітогорська, 1
т.: 050-313-78-96, (044)498-16-89
kiev-rynki@budpostach.com.ua

м. Коростень
вул. Белокоровицьке шосе, 2а
т.: 095-281-43-76, (095)281-43-83
Korosten@budpostach.com.ua

м. Миколаїв
вул. Авангардна, 2А
т.: 095-274-69-26, (095)283-14-88
nikolaev@budpostach.com.ua

м. Сміла
вул. Мичурина 32
т.: 095-281-52-67, (0472)-52-05-05
Smela@budpostach.com.ua

м. Біла Церква
вул. Январський Прорив, 72 А
т.: 050-387-49-26, (04563)3-30-65
B_cerkov@budpostach.com.ua

м. Корсунь-Шевченківський
вул. Ярослава-Мудрого, 343
т.: 050-435-80-36
korsun@budpostach.com.ua

м. Никополь
вул. ул. Кооперативная, 1
т.: 095-283-93-17
nikopol@budpostach.com.ua

м. Суми
вул. Прокоф’єва, 19, оф.5, 7
т.: 050-387-49-36, (0542)65-86-29
sumy@budpostach.com.ua

м. Білгород-Дністровський
вул. Шабська, 77
т.: 050-384-25-99, (04849)3-18-87
Belgorod-Dn@budpostach.com.ua

м. Краматорськ
вул. Лазо 24
т.: 095-283-93-18, (06264)3-12-12
kram@budpostach.com.ua

м. Нова Каховка
вул. Промислова, 9Л
т.: 095-282-13-97, (05549)7-24-84
Novakahovka@budpostach.com.ua

м. Тернопіль
вул. Тестильна, буд.30
т.: 050-353-79-73, (0352)52-86-27
ternopil@budpostach.com.ua

м. Вінниця
вул. Чехова, 45
т.: 050-417-93-28, (050) 313-81-75
vinnitsa@budpostach.com.ua

м. Кременчуг
вул. Махорочна, буд. 37/а
т.: 050-315-85-20, (0536)79-33-16
kremenchug@budpostach.com.ua

м. Одесса
вул. Промислова, 9Л
т.: 050-418-41-41, (048)728-74-80
оdessa@budpostach.com.ua

м. Тульчин
вул. Польова, 1
т.: 050-435-82-97
tulchin@budpostach.com.ua

м.Вознесенськ
вул. Соборності, 87
т.: 050-315-89-60
voznesensk@budpostach.com.ua

м. Кривий Ріг
вул. Жовтнева ,18в
т.: 050-387-38-16, (056)462-99-05
Krivoy_Rog@budpostach.com.ua

м. Олександрія
вул. Кіровоградське шосе, 157
т.: 095-28-15-204, (050)952-88-67
Alexandria@budpostach.com.ua

м. Ужгород
вул.Краснодонцев, 1
(тер.завода "Електродвигун")
т.: 050-387-49-38, (0312)66-12-90
uzhorod@budpostach.com.ua

пгт. Гостомель
вул. Свято-Покровська, 141П
т.: 050-472-87-56
gostomel@budpostach.com.ua

м. Кропивницький
вул. Євгенія Чикаленка, 1Б
т.: 095-270-76-67, (050)043-07-20
kirov@budpostach.com.ua

м. Павлоград
вул. Дніпровська, 334а/1а
т.: 050-353-12-16
pavlograd@budpostach.com.ua

м. Умань
вул.Леваневського, 26а
т.: 095-284-03-94, (095)284-03-93
Uman@budpostach.com.ua

м. Дніпро
вул. Ударників, буд.27
(на території Комбайнового заводу)
т.: 050-355-77-21, (050) 457-03-14
Dnepr_service@budpostach.com.ua

м.Лозова
lozova@budpostach.com.ua

м. Первомайськ
вул. Київська, 127
т.: 050-435-71-57
pervomaysk@budpostach.com.ua

м. Харьків
Наб. Крупскої, 5
т.: 050-446-32-30, (050) 418-66-92
KharkovBP@budpostach.com.ua

Майстер

Майстер

Майстер

Дата вилучення

Дата вилучення

Дата вилучення

Талон профілактики інструменту

Талон профілактики інструменту

Талон профілактики інструменту

Виконавець ремонту

Виконавець ремонту

Виконавець ремонту

(адреса сервісного центру, його штамп)

(адреса сервісного центру, його штамп)

(адреса сервісного центру, його штамп)

РК-№

РК-№

РК-№

Серійний номер________________

Дата продажу_____/_____________/________

Штамп
торговельної
організації

Назва торговельної організації / дилера ____________________________________

Увага! При покупці інструмента вимагайте в продавця перевірки його якості і комплектації,
а також правильного заповнення гарантійного талона і наявності печаток у ньому.
Усі претензії по зовнішньому вигляду і комплектності пред'являйте продавцеві при
прийнятті товару. З усіх питань, повя'язаних з техобслуговуванням звертайтесь а
авторизовані сервісні центри, перелік яких наведено на звороті.
Умови гарантії
Гарантійний термін експлуатації виробу складає 12 місяців при наявності товарного або
касового чеку (видаткової накладної) з відміткою про дату продажу, а також правильно
заповненого Гарантійного талона та підпису Покупця про прийняття ним гарантійних умов.
При невиконанні цих умов претензії по якості виробу неприймаються. Протягом гарантійного
терміну власник має право на безкоштовний ремонт виробу, як що він вийшов з ладу через
дефекти виготовлення або матеріалів.
При реєстрації інструменту, протягом 4 тижнів після продажу СТАЛЬ, надає
збілшену гарантію 3 роки, починаючи з дати продажу кінцевому користувачу /
покупцеві. Реєстрація здійснюється тільки онлайн за адресою
www.service.budpostach.com.ua і може бути проведена покупцем
самостійно. Покупець отримує гарантійний сертифікат на 3 роки по E-mail і
може його роздрукувати. Це підтвердження завжди відноситься до певного
інструменту.
У разі пред'явлення претензій по гарантії слід додати гарантійний сертифікат
в роздрукованому виді, отриманого при реєстрації, і оригінал касового чека
або видаткової накладної з вказаною датою продажу. Гарантійні ремонти
повинні проводитися тільки в авторизованих сервісних центрах СТАЛЬ.

Право на гарантійний ремонт втрачається в наступних випадках:
1. Наявність в Гарантійному талоні виправлень, не розбірливих записів, відсутня печатка.
2. Якщо несправності виробу викликані ушкодженнями при транспортуванні, неправильним
збереженням, недбалим застосуванням, поганим доглядом. Якщо виріб має надмірне
забруднення інструмента, як внутрішнє, так і зовнішнє, іржавий.
З.Має місце неправильної експлуатації (порушення правил Інструкції з експлуатації,
включаючи перевантаження і використання не за nризначенням). Експлуатація з не
призначеною або тупою різальною оснасткою, не призначеними насадками або додатковими
nристосуваннями.
4. Якщо виріб піддавався конструктивним змінам не уповноваженими особами ...

УВАГА! Відривний талон вирізається
тільки гарантійним сервісним центром,
при цьому вимагайте заповнення данних
про ремонт у гарантійному талоні.

5. Коли виріб потрапив в гарантійний ремонт після спроб самостійного ремонту і/або
змащення виробу під час гарантійного терміну (сліди розкрипя інструмента, зірвані шліци
гвинтів, редукторна голівка встановлена невірно і т.д.). *
6. Якщо експлуатація інструменту після прояви несправності небула зупинена і
продовжувалась*
7. Вихід з ладу одночасно статора та ротора.*
8. Пластикові корпуси інструменту, які вийшли з ладу в результаті механічних пошкоджень,
перегріву, що спричинило за собою порушення посадочних місць встановлених деталей.
Деформацію і сліди затеранія, через надмірне зусилля оператором при роботі.*
9. Вихід з ладу термонагрівального елемента фена через порушення умов роботи.*
10. Несправності викликані незалежними від виробника причинами, такими, як перелади
напруги електричного струму, явища природи, стихійні лиха.
11. Якщо експлуатація виробу відбувалася без захисної оснастки, що входить у їхній
комплект (захисні кожухи, відбійні щитки і т.д.), що служать для безпеки працівника і
перешкоджають проникненню оброблюваного матеріалу у середину виробу.*
12. Наявність у середині виробу сторонніх речовин, рідин і предметів, залишки-будівельних
матеріалів, абразивів, металева та інша стружка і т.д. *
13. Якщо є в наявності механічні зовнішні ушкодження (тріщини, вм'ятини і потертості
корпуса, пластикових захисних кожухів), а також механічні ушкодження стопорів редукторів,
перемикачі в режимів роботи перфораторів, відбійних молотків, дрилів, дрилів-мішалок,
лобзиків, електро пил, шурупокрутів, кутових шліфмашин.*
14. Якщо мають місце ушкодження шнура живлення або штепсельної вилки, що виникли в
результаті багаторазового перегину, механічного ушкодження або при підключенні до
розетки з поганим контактом. Сліди дії вогню.
15. Якщо не своєчасно були змінене швидкозношувані витратні деталі. Наприклад: щітки,
фільтри, мастило, ремені і т.п., наслідок того виникли несправності виробу.
16. Якщо має місце нормальний знос інструмента в результаті тривалого використання.
Рівномірний знос деталей при відсутності на них заводських дефектів не дає право на їх
заміну по гарантії.*
17. Гарантія не поширюється на оснащення інструмента, витратне приладдя та матеріали
(наприклад: акумулятори, патрони до дрилів, болти фіксатора пики до відбийних молотків,
гайки для абразивних і відрізних дисків, цанги, бури, свердла, пильні диски, фрези і т.п.), що
було в експлуатації.
18. Гарантія не поширюється на витратні приладдя, гумові амортизатори й ущільнювачі,
щітки, приводні ремені, шланги та насадки, пильні стрічки, ріжучі головки та їх елементи що
разом називаються «елементи, які швидкозношуються».
19. Якщо пошкодження інструмента пов'язане з застосуванням надмірних зусиль
оператором(фізичне навантаження).
20. Гарантія не поширюється на таки види робіт, як регулювання, чищення та інщі роботи по
догляду інструменту.
21. Інструменти СТАЛЬ, пошкодження яких, спричинені природнім зносом вузлів і частин
інструменту також внаслідок перевантаження або інтенсивного використання.

Підпис (П.І.Б)

УВАГА! Відривний талон вирізається
тільки гарантійним сервісним центром,
при цьому вимагайте заповнення данних
про ремонт у гарантійному талоні.

Виконані роботи підтверджую
(підпис клієнта)

УВАГА! Відривний талон вирізається
тільки гарантійним сервісним центром,
при цьому вимагайте заповнення данних
про ремонт у гарантійному талоні.

Виконані роботи підтверджую
(підпис клієнта)

Виконані роботи підтверджую
(підпис клієнта)

АДРЕСИ СЕВІСНИХ ЦЕНТРІВ «СТАЛЬ»
м. Житомир
вул. Ватутіна, 91/1,
т.: 050-414-75-88, (050) 38-90-54
zht@budpostach.com.ua

м. Лубни
вул. Петра Лубенського, 49
т.: 050-428-15-26
lubny@budpostach.com.ua

м. Подольск
вул. Соборна, 216, Е
т.: 050-418-36-53, (04862)5-51-23
Kotovsk@budpostach.com.ua

м.Херсон
вул. Полякова, 27
т.: 050-382-69-09, (095) 274-69-41
kherson@budpostach.com.ua

м. Запоріжжя
вул. Чубанова, буд.1
(на території заводу АГРОМАШ)
т.: 050-352-53-81, (050) 356-05-16
Zaporozhye@budpostach.com.ua

м. Луцьк
вул.Лідавская, 2
т.: 050-382-64-04, (0332)78-59-33
lutsk@budpostach.com.ua

м. Полтава
вул. 9 січня, буд. 1
т.: 050-382-58-51, (050)351-41-69
poltava@budpostach.com.ua

м. Хмельницкий
вул. Прибузька, 59
т.: 050-416-40-86, (099) 205-11-26
km@budpostach.com.ua

м. Івано-Франківськ
ул. Шота Руставелі, 1
(На території Лісокомбінату)
т.: 050-446-12-55
ivanofrankovsk@budpostach.com.ua

м. Львів
вул. Б. Хмельницького, буд. 228
т.: 050-384-58-50, (050)388-47-13
lviv@budpostach.com.ua

м. Рівне
вул. Курчатова, 34, оф.111
т.: 050-419-97-56, (0362)64-23-70
Rovno@budpostach.com.ua

м.Хуст
вул. Тимірязєва, 37
т.: 050-313-54-35
Khust@budpostach.com.ua

м. Ізмаїл
вул. Краснодонська, 127
т.: 050-418-35-88, (095) 33-64-937
izmail@budpostach.com.ua

м. Маріуполь
вул. Гавань Шмідта, 6
т.: 050-411-22-94, (0629)41-06-67
mariupol@budpostach.com.ua

м.Сарни
вул. Привокзальна, 3
т.: 096-45-70-497
volinets_v@budpostach.com.ua

м. Черкаси
вул. 30 років Перемоги 5/1
т.: 050-352-58-35, (0472) 55-30-81
cherkassy@budpostach.com.ua

м. Камянец-Подольский
вул. Хмельницкое шоссе, 38
т.: 0095-284-03-96, (03849)9-17-73
kp@budpostach.com.ua

м. Мелітополь
вул.ул. Профинтерна, 14/2
т.: 050-461-70-54, (0619)42-11-61
melitopol@budpostach.com.ua

м. Чернігів
м. Сіверодонецьк
вул. Інструментальна,11
т.: 095-284-04-02
т.: 050-312-13-08, (050) 312-13-04 тел/факс
Severo.doneck@budpostach.com.ua
Chernigov@budpostach.com.ua

м. Чернівці
вул. Лугова 9
т.: 095-281-87-29, (0372)58-68-02 тел/факс
chernivtsi@budpostach.com.ua

м. Шепетовка,
вул. Лазо, 25/1
т.: 050-312-50-10
shepetovka@budpostach.com.ua

м. Шостка
вул. Шевченка, 50
т.: 050-352-22-86
shostka@budpostach.com.ua

Дані забов’язання по гарантії вікунуються на теріторії України в авторізованих сервісних центрах.
Телефон гарячої лінії 0800200222
Сервісний центр: 044 498 16 89
або за електронною адресою: service@budpostach.com.ua

www.service.budpostach.com.ua

УВАГА!
Відривний талон вирізається
тільки гарантійним сервісним центром,
при цьому вимагайте заповнення данних
про профелактику у талоні.

УВАГА!
Відривний талон вирізається
тільки гарантійним сервісним центром,
при цьому вимагайте заповнення данних
про профелактику у талоні.

УВАГА!
Відривний талон вирізається
тільки гарантійним сервісним центром,
при цьому вимагайте заповнення данних
про профелактику у талоні.

Виконані роботи підтверджую.

Виконані роботи підтверджую.

Виконані роботи підтверджую.
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(дата)

(дата)

(підпис клієнта)

(підпис клієнта)

(підпис клієнта)

