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5 ENGLISH

ENGLISH (Original instructions)

SPECIFICATIONS
Model: DF332D DF032D

Drilling capacities Steel 10 mm

Wood 28 mm

Fastening capacities Wood screw 5.1 mm x 63 mm

Machine screw M6

No load speed High (2) 0 - 1,500 min-1

Low (1) 0 - 450 min-1

Overall length 154 mm 124 mm

Rated voltage D.C. 10.8 V - 12 V max

Battery cartridge BL1015, 
BL1016, 

BL1020B, 
BL1021B

BL1040B, 
BL1041B

BL1015, 
BL1016, 

BL1020B, 
BL1021B

BL1040B, 
BL1041B

Net weight 1.0 kg 1.2 kg 0.88 kg 1.0 kg

• Due to our continuing program of research and development, the specifications herein are subject to change without notice.
• Specifications and battery cartridge may differ from country to country.
• Weight, with battery cartridge, according to EPTA-Procedure 01/2003

Symbols
The followings show the symbols used for the equipment. 
Be sure that you understand their meaning before use.

Read instruction manual.

 
Ni-MH
Li-ion

Only for EU countries
Do not dispose of electric equipment or battery 
pack together with household waste material!
In observance of the European Directives, 
on Waste Electric and Electronic 
Equipment and Batteries and Accumulators 
and Waste Batteries and Accumulators 
and their implementation in accordance 
with national laws, electric equipment and 
batteries and battery pack(s) that have 
reached the end of their life must be col-
lected separately and returned to an envi-
ronmentally compatible recycling facility.

Intended use
The tool is intended for drilling and screw driving in 
wood, metal and plastic.

Noise
The typical A-weighted noise level determined accord-
ing to EN60745:
Model DF332D
Sound pressure level (LpA) : 72 dB(A)
Uncertainty (K) : 3 dB(A)
The noise level under working may exceed 80 dB (A).
Model DF032D
Sound pressure level (LpA) : 71 dB(A)
Uncertainty (K) : 3 dB(A)
The noise level under working may exceed 80 dB (A).

WARNING: Wear ear protection.

Vibration
The vibration total value (tri-axial vector sum) deter-
mined according to EN60745:
Model DF332D
Work mode: drilling into metal
Vibration emission (ah,D) : 2.5 m/s2 or less
Uncertainty (K) : 1.5 m/s2

Model DF032D
Work mode: drilling into metal
Vibration emission (ah,D) : 2.5 m/s2 or less
Uncertainty (K) : 1.5 m/s2

NOTE: The declared vibration total value(s) has been 
measured in accordance with a standard test method 
and may be used for comparing one tool with another.
NOTE: The declared vibration total value(s) may also 
be used in a preliminary assessment of exposure.

WARNING: The vibration emission during 
actual use of the power tool can differ from the 
declared value(s) depending on the ways in which 
the tool is used especially what kind of workpiece 
is processed.

WARNING: Be sure to identify safety mea-
sures to protect the operator that are based on an 
estimation of exposure in the actual conditions of 
use (taking account of all parts of the operating 
cycle such as the times when the tool is switched 
off and when it is running idle in addition to the 
trigger time).
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EC Declaration of Conformity
For European countries only
Makita declares that the following Machine(s):
Designation of Machine: Cordless Driver Drill
Model No./ Type: DF332D, DF032D
Conforms to the following European Directives: 
2006/42/EC
They are manufactured in accordance with the following 
standard or standardized documents: EN60745
The technical file in accordance with 2006/42/EC is 
available from:
Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium
11.6.2015

Yasushi Fukaya
Director
Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium

General power tool safety warnings

WARNING: Read all safety warnings and all 
instructions. Failure to follow the warnings and instruc-
tions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Save all warnings and instruc-
tions for future reference.
The term "power tool" in the warnings refers to your mains-oper-
ated (corded) power tool or battery-operated (cordless) power tool.
Work area safety
1. Keep work area clean and well lit. Cluttered or 

dark areas invite accidents.
2. Do not operate power tools in explosive atmo-

spheres, such as in the presence of flammable 
liquids, gases or dust. Power tools create sparks 
which may ignite the dust or fumes.

3. Keep children and bystanders away while 
operating a power tool. Distractions can cause 
you to lose control.

Electrical Safety
1. Power tool plugs must match the outlet. Never 

modify the plug in any way. Do not use any 
adapter plugs with earthed (grounded) power 
tools. Unmodified plugs and matching outlets will 
reduce risk of electric shock.

2. Avoid body contact with earthed or grounded 
surfaces, such as pipes, radiators, ranges and 
refrigerators. There is an increased risk of elec-
tric shock if your body is earthed or grounded.

3. Do not expose power tools to rain or wet con-
ditions. Water entering a power tool will increase 
the risk of electric shock.

4. Do not abuse the cord. Never use the cord for 
carrying, pulling or unplugging the power tool. 
Keep cord away from heat, oil, sharp edges 
or moving parts. Damaged or entangled cords 
increase the risk of electric shock.

5. When operating a power tool outdoors, use an 
extension cord suitable for outdoor use. Use of 
a cord suitable for outdoor use reduces the risk of 
electric shock.

6. If operating a power tool in a damp location is unavoid-
able, use a residual current device (RCD) protected 
supply. Use of an RCD reduces the risk of electric shock.

Personal Safety
1. Stay alert, watch what you are doing and use 

common sense when operating a power tool. 
Do not use a power tool while you are tired or 
under the influence of drugs, alcohol or med-
ication. A moment of inattention while operating 
power tools may result in serious personal injury.

2. Use personal protective equipment. Always wear eye 
protection. Protective equipment such as a dust mask, 
non-skid safety shoes, hard hat or hearing protection used 
for appropriate conditions will reduce personal injuries.

3. Prevent unintentional starting. Ensure the 
switch is in the off-position before connecting 
to power source and/or battery pack, picking 
up or carrying the tool. Carrying power tools with 
your finger on the switch or energising power tools 
that have the switch on invites accidents.

4. Remove any adjusting key or wrench before turning 
the power tool on. A wrench or a key left attached to a 
rotating part of the power tool may result in personal injury.

5. Do not overreach. Keep proper footing and 
balance at all times. This enables better control 
of the power tool in unexpected situations.

6. Dress properly. Do not wear loose clothing or 
jewellery. Keep your hair, clothing, and gloves 
away from moving parts. Loose clothes, jewel-
lery or long hair can be caught in moving parts.

7. If devices are provided for the connection of 
dust extraction and collection facilities, ensure 
these are connected and properly used. Use of 
dust collection can reduce dust-related hazards.

Power tool use and care
1. Do not force the power tool. Use the correct power tool 

for your application. The correct power tool will do the job 
better and safer at the rate for which it was designed.

2. Do not use the power tool if the switch does not turn 
it on and off. Any power tool that cannot be controlled 
with the switch is dangerous and must be repaired.

3. Disconnect the plug from the power source and/or 
the battery pack from the power tool before making 
any adjustments, changing accessories, or storing 
power tools. Such preventive safety measures reduce 
the risk of starting the power tool accidentally.

4. Store idle power tools out of the reach of children and 
do not allow persons unfamiliar with the power tool 
or these instructions to operate the power tool. Power 
tools are dangerous in the hands of untrained users.

5. Maintain power tools. Check for misalignment 
or binding of moving parts, breakage of parts 
and any other condition that may affect the 
power tool’s operation. If damaged, have the 
power tool repaired before use. Many accidents 
are caused by poorly maintained power tools.

6. Keep cutting tools sharp and clean. Properly 
maintained cutting tools with sharp cutting edges 
are less likely to bind and are easier to control.

7. Use the power tool, accessories and tool bits etc. 
in accordance with these instructions, taking into 
account the working conditions and the work to be 
performed. Use of the power tool for operations different 
from those intended could result in a hazardous situation.
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Battery tool use and care
1. Recharge only with the charger specified by 

the manufacturer. A charger that is suitable for 
one type of battery pack may create a risk of fire 
when used with another battery pack.

2. Use power tools only with specifically desig-
nated battery packs. Use of any other battery 
packs may create a risk of injury and fire.

3. When battery pack is not in use, keep it away 
from other metal objects, like paper clips, 
coins, keys, nails, screws or other small metal 
objects, that can make a connection from one 
terminal to another. Shorting the battery termi-
nals together may cause burns or a fire.

4. Under abusive conditions, liquid may be ejected 
from the battery; avoid contact. If contact acci-
dentally occurs, flush with water. If liquid contacts 
eyes, additionally seek medical help. Liquid ejected 
from the battery may cause irritation or burns.

Service
1. Have your power tool serviced by a qualified 

repair person using only identical replacement 
parts. This will ensure that the safety of the power 
tool is maintained.

2. Follow instruction for lubricating and chang-
ing accessories.

3. Keep handles dry, clean and free from oil and 
grease.

Cordless driver drill safety warnings
1. Use auxiliary handle(s), if supplied with the 

tool. Loss of control can cause personal injury.
2. Hold power tool by insulated gripping surfaces, when 

performing an operation where the cutting accessory 
may contact hidden wiring. Cutting accessory contacting 
a "live" wire may make exposed metal parts of the power 
tool "live" and could give the operator an electric shock.

3. Hold power tool by insulated gripping sur-
faces, when performing an operation where 
the fastener may contact hidden wiring. 
Fasteners contacting a "live" wire may make 
exposed metal parts of the power tool "live" and 
could give the operator an electric shock.

4. Always be sure you have a firm footing. Be 
sure no one is below when using the tool in 
high locations.

5. Hold the tool firmly.
6. Keep hands away from rotating parts.
7. Do not leave the tool running. Operate the tool 

only when hand-held.
8. Do not touch the drill bit or the workpiece 

immediately after operation; they may be 
extremely hot and could burn your skin.

9. Some material contains chemicals which may 
be toxic. Take caution to prevent dust inhala-
tion and skin contact. Follow material supplier 
safety data.

10. If the drill bit cannot be loosened even you 
open the jaws, use pliers to pull it out. In such a 
case, pulling out the drill bit by hand may result in 
injury by its sharp edge.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

WARNING: DO NOT let comfort or familiarity with 
product (gained from repeated use) replace strict adher-
ence to safety rules for the subject product. MISUSE or 
failure to follow the safety rules stated in this instruc-
tion manual may cause serious personal injury.

Important safety instructions for 
battery cartridge

1. Before using battery cartridge, read all instruc-
tions and cautionary markings on (1) battery char-
ger, (2) battery, and (3) product using battery.

2. Do not disassemble battery cartridge.
3. If operating time has become excessively shorter, 

stop operating immediately. It may result in a risk of 
overheating, possible burns and even an explosion.

4. If electrolyte gets into your eyes, rinse them out 
with clear water and seek medical attention right 
away. It may result in loss of your eyesight.

5. Do not short the battery cartridge:
(1) Do not touch the terminals with any con-

ductive material.
(2) Avoid storing battery cartridge in a con-

tainer with other metal objects such as 
nails, coins, etc.

(3) Do not expose battery cartridge to water 
or rain.

A battery short can cause a large current flow, over-
heating, possible burns and even a breakdown.

6. Do not store the tool and battery cartridge in 
locations where the temperature may reach or 
exceed 50 °C (122 °F).

7. Do not incinerate the battery cartridge even if 
it is severely damaged or is completely worn 
out. The battery cartridge can explode in a fire.

8. Be careful not to drop or strike battery.
9. Do not use a damaged battery.
10. The contained lithium-ion batteries are subject to 

the Dangerous Goods Legislation requirements. 
For commercial transports e.g. by third parties, 
forwarding agents, special requirement on pack-
aging and labeling must be observed. 
For preparation of the item being shipped, consult-
ing an expert for hazardous material is required. 
Please also observe possibly more detailed 
national regulations. 
Tape or mask off open contacts and pack up the 
battery in such a manner that it cannot move 
around in the packaging.

11. Follow your local regulations relating to dis-
posal of battery.

12. Use the batteries only with the products 
specified by Makita. Installing the batteries to 
non-compliant products may result in a fire, exces-
sive heat, explosion, or leak of electrolyte.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.
CAUTION: Only use genuine Makita batteries. 

Use of non-genuine Makita batteries, or batteries that 
have been altered, may result in the battery bursting 
causing fires, personal injury and damage. It will 
also void the Makita warranty for the Makita tool and 
charger.
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Tips for maintaining maximum 
battery life
1. Charge the battery cartridge before completely dis-

charged. Always stop tool operation and charge the 
battery cartridge when you notice less tool power.

2. Never recharge a fully charged battery cartridge. 
Overcharging shortens the battery service life.

3. Charge the battery cartridge with room tempera-
ture at 10 °C - 40 °C (50 °F - 104 °F). Let a hot 
battery cartridge cool down before charging it.

FUNCTIONAL DESCRIPTION
CAUTION: Always be sure that the tool is 

switched off and the battery cartridge is removed 
before adjusting or checking function on the tool.

Installing or removing battery cartridge

CAUTION: Always switch off the tool before 
installing or removing of the battery cartridge.

CAUTION: Hold the tool and the battery car-
tridge firmly when installing or removing battery 
cartridge. Failure to hold the tool and the battery 
cartridge firmly may cause them to slip off your hands 
and result in damage to the tool and battery cartridge 
and a personal injury.

► Fig.1:    1. Red indicator 2. Button 3. Battery cartridge

To remove the battery cartridge, slide it from the tool 
while sliding the button on the front of the cartridge.
To install the battery cartridge, align the tongue on the 
battery cartridge with the groove in the housing and slip 
it into place. Insert it all the way until it locks in place 
with a little click. If you can see the red indicator on the 
upper side of the button, it is not locked completely.

CAUTION: Always install the battery cartridge 
fully until the red indicator cannot be seen. If not, 
it may accidentally fall out of the tool, causing injury to 
you or someone around you.

CAUTION: Do not install the battery cartridge 
forcibly. If the cartridge does not slide in easily, it is 
not being inserted correctly.

Battery protection system
The tool is equipped with a battery protection system. 
This system automatically cuts off power to the motor to 
extend battery life.
The tool will automatically stop during operation if the 
tool and/or battery are placed under one of the following 
conditions:
Overloaded:
The tool is operated in a manner that causes it to draw 
an abnormally high current.
In this situation, turn the tool off and stop the application that caused 
the tool to become overloaded. Then turn the tool on to restart.
If the tool does not start, the battery is overheated. In this 
situation, let the battery cool before turning the tool on again.

Low battery voltage:
The remaining battery capacity is too low and the tool 
will not operate. If you turn the tool on, the motor runs 
again but stops soon. In this situation, remove and 
recharge the battery.

Indicating the remaining battery 
capacity

Only for battery cartridges with the indicator
► Fig.2:    1. Indicator lamps 2. Check button
Press the check button on the battery cartridge to indi-
cate the remaining battery capacity. The indicator lamps 
light up for a few seconds.

Indicator lamps Remaining
capacity

Lighted Off

75% to 100%

50% to 75%

25% to 50%

0% to 25%

NOTE: Depending on the conditions of use and the 
ambient temperature, the indication may differ slightly 
from the actual capacity.

Switch action
► Fig.3:    1. Switch trigger

CAUTION: Before installing the battery car-
tridge into the tool, always check to see that the 
switch trigger actuates properly and returns to 
the "OFF" position when released.

To start the tool, simply pull the switch trigger. Tool 
speed is increased by increasing pressure on the switch 
trigger. Release the switch trigger to stop.

NOTE: The tool automatically stops if you keep pull-
ing the switch trigger for about 6 minutes.

Lighting up the front lamp
► Fig.4:    1. Lamp

CAUTION: Do not look in the light or see the 
source of light directly.

Pull the switch trigger to light up the lamp. The lamp 
keeps on lighting while the switch trigger is being pulled. 
The lamp goes out approximately 10 seconds after 
releasing the switch trigger.

NOTE: Use a dry cloth to wipe the dirt off the lens of 
the lamp. Be careful not to scratch the lens of lamp, or 
it may lower the illumination.
NOTE: When the tool is overheated, the light flashes 
for one minute, and then the LED display goes off. In 
this case, cool down the tool before operating again.
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Reversing switch action
► Fig.5:    1. Reversing switch lever

CAUTION: Always check the direction of 
rotation before operation.

CAUTION: Use the reversing switch only after 
the tool comes to a complete stop. Changing the 
direction of rotation before the tool stops may dam-
age the tool.

CAUTION: When not operating the tool, 
always set the reversing switch lever to the neu-
tral position.

This tool has a reversing switch to change the direction 
of rotation. Depress the reversing switch lever from the 
A side for clockwise rotation or from the B side for coun-
terclockwise rotation.
When the reversing switch lever is in the neutral posi-
tion, the switch trigger cannot be pulled.

Speed change
► Fig.6:    1. Speed change lever

CAUTION: Always set the speed change lever 
fully to the correct position. If you operate the 
tool with the speed change lever positioned halfway 
between the "1" side and "2" side, the tool may be 
damaged.

CAUTION: Do not use the speed change lever 
while the tool is running. The tool may be damaged.

Position of 
speed  

change lever

Speed Torque Applicable 
operation

1 Low High Heavy load-
ing operation

2 High Low Light loading 
operation

To change the speed, switch off the tool first. Select 
the "2" side for high speed or "1" for low speed but high 
torque. Be sure that the speed change lever is set to the 
correct position before operation.
If the tool speed is coming down extremely during the 
operation with "2", slide the lever to the "1" and restart 
the operation.

Adjusting the fastening torque
► Fig.7:    1. Adjusting ring 2. Graduation 3. Arrow

The fastening torque can be adjusted in 21 levels by turning the adjusting ring. Align the graduations with the arrow 
on the tool body. You can get the minimum fastening torque at 1 and maximum torque at marking.
The clutch will slip at various torque levels when set at the number 1 to 20. The clutch does not work at 
the marking.
Before actual operation, drive a trial screw into your material or a piece of duplicate material to determine which 
torque level is required for a particular application.  
The following shows the rough guide of the relationship between the screw size and graduation.

Graduation 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Machine screw M4 M5 M6

Wood 
screw

Soft wood 
(e.g. pine)

– ɸ3.5 x 22 ɸ4.1 x 38 –

Hard wood 
(e.g. lauan)

– ɸ3.5 x 22 ɸ4.1 x 38 –

ASSEMBLY
CAUTION: Always be sure that the tool is 

switched off and the battery cartridge is removed 
before carrying out any work on the tool.

Installing or removing driver bit/
drill bit

For Model DF332D (optional accessory)
► Fig.8:    1. Sleeve 2. Close 3. Open

Turn the sleeve counterclockwise to open the chuck jaws. 
Place the driver bit/drill bit in the chuck as far as it will go. 
Turn the sleeve clockwise to tighten the chuck. To remove 
the driver bit/drill bit, turn the sleeve counterclockwise.

Installing or removing driver bit/
socket bit

For Model DF032D (optional accessory)
► Fig.9
Use only driver bit/socket bit that has inserting portion 
shown in the figure. Do not use any other driver bit/
socket bit.

For tool with shallow driver bit hole

A=12mm 
B=9mm 

Use only these type of driver 
bit. Follow the procedure 
1. (Note) Bit-piece is not 
necessary.
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For tool with deep driver bit hole

A=17mm 
B=14mm

To install these types of driver 
bits, follow the procedure 1.

A=12mm 
B=9mm

To install these types of driver 
bits, follow the procedure 2. 
(Note) Bit-piece is necessary 
for installing the bit.

1. To install the driver bit, pull the sleeve in the direction of the 
arrow and insert the driver bit into the sleeve as far as it will go. 
Then release the sleeve to secure the driver bit.

► Fig.10:    1. Driver bit 2. Sleeve

2. To install the driver bit, pull the sleeve in the direction 
of the arrow and insert the bit-piece and driver bit into 
the sleeve as far as it will go. The bit-piece should be 
inserted into the sleeve with its pointed end facing in. 
Then release the sleeve to secure the driver bit.

► Fig.11:    1. Driver bit 2. Bit-piece 3. Sleeve

To remove the driver bit, pull the sleeve in the direction 
of the arrow and pull the driver bit out.

NOTE: If the driver bit is not inserted deep enough 
into the sleeve, the sleeve will not return to its original 
position and the driver bit will not be secured. In this 
case, try re-inserting the bit according to the instruc-
tions above.
NOTE: After inserting the driver bit, make sure that it 
is firmly secured. If it comes out, do not use it.

Installing hook

CAUTION: When installing the hook, always 
secure it with the screw firmly. If not, the hook may 
come off from the tool and result in the personal injury.

► Fig.12:    1. Groove 2. Hook 3. Screw

The hook is convenient for temporarily hanging the tool. This can 
be installed on either side of the tool. To install the hook, insert it 
into a groove in the tool housing on either side and then secure it 
with a screw. To remove, loosen the screw and then take it out.

Installing driver bit holder
Optional accessory
► Fig.13:    1. Driver bit holder 2. Driver bit

Fit the driver bit holder into the protrusion at the tool foot 
on either right or left side and secure it with a screw.
When not using the driver bit, keep it in the driver bit 
holders. Driver bits 45 mm-long can be kept there.

OPERATION
CAUTION: Always insert the battery cartridge 

all the way until it locks in place. If you can see the 
red indicator on the upper side of the button, it is not 
locked completely. Insert it fully until the red indicator 
cannot be seen. If not, it may accidentally fall out of 
the tool, causing injury to you or someone around you.

CAUTION: When the speed comes down 
extremely, reduce the load or stop the tool to 
avoid the tool damage.

Hold the tool firmly with one hand on the grip and the 
other hand on the bottom of the battery cartridge to 
control the twisting action.
► Fig.14

Screwdriving operation

CAUTION: Adjust the adjusting ring to the 
proper torque level for your work.

CAUTION: Make sure that the driver bit is 
inserted straight in the screw head, or the screw 
and/or driver bit may be damaged.

Place the point of the driver bit in the screw head and 
apply pressure to the tool. Start the tool slowly and then 
increase the speed gradually. Release the switch trigger 
as soon as the clutch cuts in.

NOTE: When driving wood screw, pre-drill a pilot hole 
2/3 the diameter of the screw. It makes driving easier 
and prevents splitting of the workpiece.

Drilling operation
First, turn the adjusting ring so that the arrow points to 
the  marking. Then proceed as follows.

Drilling in wood
When drilling in wood, the best results are obtained 
with wood drills equipped with a guide screw. The guide 
screw makes drilling easier by pulling the drill bit into 
the workpiece.

Drilling in metal
To prevent the drill bit from slipping when starting a 
hole, make an indentation with a center-punch and 
hammer at the point to be drilled. Place the point of the 
drill bit in the indentation and start drilling.
Use a cutting lubricant when drilling metals. The excep-
tions are iron and brass which should be drilled dry.

CAUTION: Pressing excessively on the tool 
will not speed up the drilling. In fact, this excessive 
pressure will only serve to damage the tip of your drill 
bit, decrease the tool performance and shorten the 
service life of the tool.

CAUTION: Hold the tool firmly and exert care 
when the drill bit begins to break through the 
workpiece. There is a tremendous force exerted on 
the tool/drill bit at the time of hole break through.

CAUTION: A stuck drill bit can be removed 
simply by setting the reversing switch to reverse 
rotation in order to back out. However, the tool 
may back out abruptly if you do not hold it firmly.

CAUTION: Always secure workpieces in a 
vise or similar hold-down device.

CAUTION: If the tool is operated continuously 
until the battery cartridge has discharged, allow 
the tool to rest for 15 minutes before proceeding 
with a fresh battery.
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Using the tool as a hand screwdriver
► Fig.15
Switch off the tool.  
Move the reversing switch lever to the neutral position. 
Turn the adjusting ring so that the arrow points to 
the  marking. 
Turn the tool.

NOTE: This use is convenient for checking the 
screwdriving.
NOTE: Do not use the tool for work requiring exces-
sive force, such as tightening bolt or removing rusted 
screws.

Using holster
Optional accessory

CAUTION: When using the holster, remove a 
driver bit/drill bit from the tool.

CAUTION: Turn off the tool and wait until it 
comes to a complete stop before placing it in the 
holster.  
Be sure to close the holster securely with the 
holster button so that it holds the tool firmly.

1. Thread a waist belt or similar through holster 
holder.
► Fig.16:    1. Holster holder 2. Waist belt

2. Put the tool in the holster and lock it with the hol-
ster button.
► Fig.17
► Fig.18
You can keep two driver bits at the front of the holster.

MAINTENANCE
CAUTION: Always be sure that the tool is 

switched off and the battery cartridge is removed 
before attempting to perform inspection or 
maintenance.

NOTICE: Never use gasoline, benzine, thinner, 
alcohol or the like. Discoloration, deformation or 
cracks may result.

To maintain product SAFETY and RELIABILITY, 
repairs, any other maintenance or adjustment should 
be performed by Makita Authorized or Factory Service 
Centers, always using Makita replacement parts.

OPTIONAL 
ACCESSORIES

CAUTION: These accessories or attachments 
are recommended for use with your Makita tool 
specified in this manual. The use of any other 
accessories or attachments might present a risk of 
injury to persons. Only use accessory or attachment 
for its stated purpose.

If you need any assistance for more details regard-
ing these accessories, ask your local Makita Service 
Center.
• Drill bits
• Driver bits
• Socket bits
• Bit piece
• Driver bit holder
• Holster
• Plastic carrying case
• Hook
• Makita genuine battery and charger

NOTE: Some items in the list may be included in the 
tool package as standard accessories. They may 
differ from country to country.
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РУССКИЙ (Оригинальные инструкции)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: DF332D DF032D

Максимальный диаметр 
сверления

Сталь 10 мм

Дерево 28 мм

Усилие затяжки Шуруп 5,1 мм x 63 мм

Мелкий крепежный винт M6

Число оборотов без нагрузки Высокое (2) 0 - 1 500 мин-1

Низкое (1) 0 - 450 мин-1

Общая длина 154 мм 124 мм

Номинальное напряжение 10,8 - 12 В пост. тока, макс.

Блок аккумулятора BL1015, 
BL1016, 

BL1020B, 
BL1021B

BL1040B, 
BL1041B

BL1015, 
BL1016, 

BL1020B, 
BL1021B

BL1040B, 
BL1041B

Масса нетто 1,0 кг 1,2 кг 0,88 кг 1,0 кг

• Благодаря нашей постоянно действующей программе исследований и разработок указанные здесь 
технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

• Технические характеристики и аккумуляторный блок могут отличаться в зависимости от страны.
• Масса (с аккумуляторным блоком) в соответствии с процедурой EPTA 01.2003

Символы
Ниже приведены символы, используемые для обо-
рудования. Перед использованием убедитесь, что 
вы понимаете их значение.

Прочитайте руководство по 
эксплуатации.

 
Ni-MH
Li-ion

Только для стран ЕС
Не выбрасывайте электрооборудование или 
аккумуляторы вместе с бытовым мусором!
В соответствии с европейскими дирек-
тивами об утилизации электрического и 
электронного оборудования, о батареях и 
аккумуляторах, а также использованных 
батареях и аккумуляторах и их примене-
нии в соответствии с местными законами 
электрооборудование, батареи и акку-
муляторы, срок эксплуатации которых 
истек, должны утилизироваться отдельно 
и передаваться для утилизации на пред-
приятие, соответствующее применяемым 
правилам охраны окружающей среды.

Назначение
Инструмент предназначен для сверления и закручи-
вания шурупов в дерево, металл и пластик.

Шум
Типичный уровень взвешенного звукового давления 
(A), измеренный в соответствии с EN60745:
Модель DF332D
Уровень звукового давления (LpA):  72 дБ (A)
Погрешность (K): 3 дБ (A)
Уровень шума при выполнении работ может превы-
шать 80 дБ (A).

Модель DF032D
Уровень звукового давления (LpA):  71 дБ (A)
Погрешность (K): 3 дБ (A)
Уровень шума при выполнении работ может превы-
шать 80 дБ (A).

ОСТОРОЖНО: Используйте средства 
защиты слуха.

Вибрация
Суммарное значение вибрации (сумма векторов 
по трем осям), определенное в соответствии с 
EN60745:
Модель DF332D
Рабочий режим: сверление металла
Распространение вибрации (ah,D): 2,5 м/с2 или менее
Погрешность (K): 1,5 м/с2

Модель DF032D
Рабочий режим: сверление металла
Распространение вибрации (ah,D): 2,5 м/с2 или менее
Погрешность (K): 1,5 м/с2

ПРИМЕЧАНИЕ: Заявленное общее значение рас-
пространения вибрации измерено в соответствии 
со стандартной методикой испытаний и может 
быть использовано для сравнения инструментов.
ПРИМЕЧАНИЕ: Заявленное общее значение 
распространения вибрации можно также исполь-
зовать для предварительных оценок воздействия.



13 РУССКИЙ

ОСТОРОЖНО: Распространение вибра-
ции во время фактического использования 
электроинструмента может отличаться от заяв-
ленного значения в зависимости от способа 
применения инструмента и в особенности от 
типа обрабатываемой детали.

ОСТОРОЖНО: Обязательно определите 
меры безопасности для защиты оператора, 
основанные на оценке воздействия в реаль-
ных условиях использования (с учетом всех 
этапов рабочего цикла, таких как выклю-
чение инструмента, работа без нагрузки и 
включение).

Декларация о соответствии ЕС
Только для европейских стран
Makita заявляет, что следующее устройство (устройства):
Обозначение устройства: Аккумуляторная 
дрель-шуруповерт
Модель / тип: DF332D, DF032D
Соответствует(-ют) следующим директивам ЕС: 
2006/42/EC
Изготовлены в соответствии со следующим стандар-
том или нормативными документами: EN60745
Технический файл в соответствии с документом 
2006/42/EC доступен по адресу:
Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium
11.6.2015

Ясуси Фукайа (Yasushi Fukaya)
Директор
Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium

Общие рекомендации по 
технике безопасности для 
электроинструментов

ОСТОРОЖНО: Ознакомьтесь со всеми 
инструкциями и рекомендациями по технике 
безопасности. Невыполнение инструкций и реко-
мендаций может привести к поражению электрото-
ком, пожару и/или тяжелым травмам.

Сохраните брошюру с инструк-
циями и рекомендациями для 
дальнейшего использования.
Термин "электроинструмент" в предупреждениях отно-
сится ко всему инструменту, работающему от сети (с 
проводом) или на аккумуляторах (без провода).
Безопасность в месте выполнения работ
1. Рабочее место должно быть чистым и хорошо 

освещенным. Захламление и плохое освещение 
могут стать причиной несчастных случаев.

2. Не пользуйтесь электроинструментом во 
взрывоопасной атмосфере, например в 
присутствии легко воспламеняющихся жид-
костей, газов или пыли. При работе электро-
инструмента возникают искры, которые могут 
привести к воспламенению пыли или газов.

3. При работе с электроинструментом не допускайте 
детей или посторонних к месту выполнения работ. 
Не отвлекайтесь во время работы, так как это приведет 
к потере контроля над электроинструментом.

Электробезопасность
1. Вилка электроинструмента должна соот-

ветствовать сетевой розетке. Запрещается 
вносить какие-либо изменения в конструкцию 
вилки. Для электроинструмента с заземле-
нием запрещается использовать переходники. 
Розетки и вилки, не подвергавшиеся изменениям, 
снижают риск поражения электрическим током.

2. Избегайте контакта участков тела с заземлен-
ными поверхностями, такими как трубы, ради-
аторы, батареи отопления и холодильники. При 
контакте тела с заземленными предметами увели-
чивается риск поражения электрическим током.

3. Не подвергайте электроинструмент воздей-
ствию дождя или влаги. Попадание воды в 
электроинструмент повышает риск поражения 
электрическим током.

4. Аккуратно обращайтесь со шнуром питания. 
Запрещается использовать шнур питания для 
переноски, перемещения или извлечения вилки из 
розетки. Располагайте шнур на расстоянии от источ-
ников тепла, масла, острых краев и движущихся 
деталей. Поврежденные или запутанные сетевые шнуры 
увеличивают риск поражения электрическим током.

5. При использовании электроинструмента 
вне помещения используйте удлинитель, 
подходящий для этих целей. Использование 
соответствующего шнура снижает риск пораже-
ния электрическим током.

6. Если электроинструмент приходится экс-
плуатировать в сыром месте, используйте 
линию электропитания, которая защищена 
устройством, срабатывающим от остаточ-
ного тока (RCD). Использование RCD снижает 
риск поражения электротоком.

Личная безопасность
1. При использовании электроинструмента 

будьте бдительны, следите за тем, что 
вы делаете, и руководствуйтесь здравым 
смыслом. Не пользуйтесь электроинстру-
ментом, если вы устали, находитесь под 
воздействием наркотиков, алкоголя или 
лекарственных препаратов. Даже мгновенная 
невнимательность при использовании электроин-
струмента может привести к серьезной травме.

2. Используйте индивидуальные средства 
защиты. Всегда надевайте защитные очки. Такие 
средства индивидуальной защиты, как маска от 
пыли, защитная нескользящая обувь, каска или 
наушники, используемые в соответствующих усло-
виях, позволяют снизить риск получения травмы.

3. Не допускайте случайного запуска. Прежде 
чем подсоединять инструмент к источнику 
питания и/или аккумуляторной батарее, 
поднимать или переносить инструмент, 
убедитесь, что переключатель находится в 
выключенном положении. Переноска элек-
троинструмента с пальцем на выключателе или 
подача питания на инструмент с включенным 
выключателем может привести к несчастному 
случаю.



14 РУССКИЙ

4. Перед включением электроинструмента 
снимите с него все регулировочные инстру-
менты и гаечные ключи. Гаечный или регули-
ровочный ключ, оставшийся закрепленным на 
вращающейся детали, может привести к травме.

5. При эксплуатации устройства не тянитесь. 
Всегда сохраняйте устойчивое положение 
и равновесие. Это позволит лучше управлять 
электроинструментом в непредвиденных 
ситуациях.

6. Одевайтесь соответствующим образом. 
Не надевайте свободную одежду или укра-
шения. Ваши волосы, одежда и перчатки 
должны всегда находиться на расстоянии 
от движущихся деталей. Свободная одежда, 
украшения или длинные волосы могут попасть 
в движущиеся детали устройства.

7. Если электроинструмент оборудован 
системой удаления и сбора пыли, убеди-
тесь, что она подключена и используется 
соответствующим образом. Использование 
пылесборника снижает вероятность возникно-
вения рисков, связанных с пылью.

Эксплуатация и обслуживание 
электроинструмента
1. Не прилагайте излишних усилий к элек-

троинструменту. Используйте инструмент, 
соответствующий выполняемой вами 
работе. Правильно подобранный электроин-
струмент позволит выполнить работу лучше и 
безопаснее с производительностью, на кото-
рую он рассчитан.

2. Не пользуйтесь электроинструментом с 
неисправным выключателем. Любой элек-
троинструмент с неисправным выключателем 
опасен и должен быть отремонтирован.

3. Перед выполнением регулировок, сменой 
принадлежностей или хранением элек-
троинструмента всегда отключайте его от 
источника питания и/или от аккумулятора. 
Такие превентивные меры предосторож-
ности снижают риск случайного включения 
электроинструмента.

4. Храните электроинструменты в местах, недо-
ступных для детей, и не позволяйте лицам, 
не знакомым с работой такого инструмента 
или не прочитавшим данные инструкции, 
пользоваться им. Электроинструмент опасен в 
руках неопытных пользователей.

5. Содержите инструмент в порядке. 
Убедитесь в соосности, отсутствии 
деформаций движущихся узлов, поломок 
каких-либо деталей или других дефек-
тов, которые могут повлиять на работу 
электроинструмента. Если инструмент 
поврежден, отремонтируйте его перед 
использованием. Большое число несчастных 
случаев происходит из-за плохого ухода за 
электроинструментом.

6. Режущий инструмент всегда должен быть 
острым и чистым. Соответствующее обра-
щение с режущим инструментом, имеющим 
острые режущие кромки, делает его менее 
подверженным деформациям, что позволяет 
лучше управлять им.

7. Используйте электроинструмент, принад-
лежности, приспособления и насадки в 
соответствии с данными инструкциями 
и в целях, для которых он предназначен, 
учитывая при этом условия и вид выпол-
няемой работы. Использование электроин-
струмента не по назначению может привести к 
возникновению опасной ситуации.

Эксплуатация и обслуживание электроинстру-
мента, работающего на аккумуляторах
1. Заряжайте аккумулятор только зарядным 

устройством, указанным изготовителем. 
Зарядное устройство, подходящее для одного типа 
аккумуляторов, может привести к пожару при его 
использовании с другим аккумуляторным блоком.

2. Используйте электроинструмент только с 
указанными аккумуляторными блоками. 
Использование других аккумуляторных блоков 
может привести к травме или пожару.

3. Когда аккумуляторный блок не используется, 
храните его отдельно от металлических 
предметов, таких как скрепки, монеты, ключи, 
гвозди, шурупы или другие небольшие метал-
лические предметы, которые могут привести 
к закорачиванию контактов аккумуляторного 
блока между собой. Короткое замыкание между 
контактами аккумуляторного блока может приве-
сти к ожогам или пожару.

4. При неправильном обращении из аккуму-
ляторного блока может потечь жидкость. 
Избегайте контакта с ней. В случае контакта 
с кожей промойте место контакта обильным 
количеством воды. В случае попадания 
в глаза обратитесь к врачу. Жидкость из 
аккумулятора может вызвать раздражение или 
ожоги.

Сервисное обслуживание
1. Сервисное обслуживание электроинстру-

мента должно проводиться только квали-
фицированным специалистом по ремонту 
и только с использованием идентичных 
запасных частей. Это позволит обеспечить 
безопасность электроинструмента.

2. Следуйте инструкциям по смазке и замене 
принадлежностей.

3. Ручки инструмента всегда должны быть 
сухими и чистыми и не должны быть испач-
каны маслом или смазкой.

Меры безопасности при 
использовании аккумуляторной 
дрели-шуруповерта

1. Используйте дополнительную ручку (если вхо-
дит в комплект инструмента). Утрата контроля 
над инструментом может привести к травме.

2. Если при выполнении работ существует 
риск контакта режущего инструмента 
со скрытой электропроводкой, держите 
электроинструмент за специально предна-
значенные изолированные поверхности. 
Контакт с проводом под напряжением приведет 
к тому, что металлические детали инструмента 
также будут под напряжением, что приведет к 
поражению оператора электрическим током.



15 РУССКИЙ

3. Если при выполнении работ существует риск 
контакта инструмента со скрытой электро-
проводкой, держите электроинструмент за 
специально предназначенные изолированные 
поверхности. Контакт с проводом под напряжением 
приведет к тому, что металлические детали инстру-
мента также будут под напряжением, что приведет к 
поражению оператора электрическим током.

4. При выполнении работ всегда занимайте 
устойчивое положение. При использовании 
инструмента на высоте убедитесь в отсут-
ствии людей внизу.

5. Крепко держите инструмент.
6. Руки должны находиться на расстоянии от 

вращающихся деталей.
7. Не оставляйте работающий инструмент без 

присмотра. Включайте инструмент только 
тогда, когда он находится в руках.

8. Сразу после окончания работ не прикасайтесь 
к головке сверла или детали. Они могут быть 
очень горячими, что приведет к ожогам кожи.

9. Некоторые материалы могут содержать ток-
сичные химические вещества. Примите соот-
ветствующие меры предосторожности, чтобы 
избежать вдыхания или контакта с кожей таких 
веществ. Соблюдайте требования, указанные 
в паспорте безопасности материала.

10. Если головку сверла не удается ослабить 
даже с помощью открывания зажимов, вос-
пользуйтесь плоскогубцами, чтобы вытя-
нуть ее. Вытягивание головки сверла вручную 
может привести к травмированию ее острой 
кромкой.

СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ.
ОСТОРОЖНО: НЕ ДОПУСКАЙТЕ, чтобы 

удобство или опыт эксплуатации данного 
устройства (полученный от многократного 
использования) доминировали над строгим 
соблюдением правил техники безопасно-
сти при обращении с этим устройством. 
НЕПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ инстру-
мента или несоблюдение правил техники без-
опасности, указанных в данном руководстве, 
может привести к тяжелой травме.

Важные правила техники 
безопасности для работы с 
аккумуляторным блоком

1. Перед использованием аккумуляторного блока 
прочитайте все инструкции и предупреждаю-
щие надписи на (1) зарядном устройстве, (2) 
аккумуляторном блоке и (3) инструменте, рабо-
тающем от аккумуляторного блока.

2. Не разбирайте аккумуляторный блок.
3. Если время работы аккумуляторного блока значи-

тельно сократилось, немедленно прекратите работу. 
В противном случае, может возникнуть перегрев 
блока, что приведет к ожогам и даже к взрыву.

4. В случае попадания электролита в глаза 
промойте их обильным количеством чистой 
воды и немедленно обратитесь к врачу. Это 
может привести к потере зрения.

5. Не замыкайте контакты аккумуляторного 
блока между собой:
(1) Не прикасайтесь к контактам 

какими-либо токопроводящими 
предметами.

(2) Не храните аккумуляторный блок в кон-
тейнере вместе с другими металличе-
скими предметами, такими как гвозди, 
монеты и т. п.

(3) Не допускайте попадания на аккумуля-
торный блок воды или дождя.

Замыкание контактов аккумуляторного 
блока между собой может привести к воз-
никновению большого тока, перегреву, 
возможным ожогам и даже поломке блока.

6. Не храните инструмент и аккумуляторный 
блок в местах, где температура может 
достигать или превышать 50 °C (122 °F).

7. Не бросайте аккумуляторный блок в огонь, 
даже если он сильно поврежден или пол-
ностью вышел из строя. Аккумуляторный 
блок может взорваться под действием огня.

8. Не роняйте и не ударяйте аккумуляторный 
блок.

9. Не используйте поврежденный аккумуля-
торный блок.

10. Входящие в комплект литий-ионные аккуму-
ляторы должны эксплуатироваться в соот-
ветствии с требованиями законодательства 
об опасных товарах. 
При коммерческой транспортировке, например, 
третьей стороной или экспедитором, необхо-
димо нанести на упаковку специальные преду-
преждения и маркировку. 
В процессе подготовки устройства к отправке 
обязательно проконсультируйтесь со специа-
листом по опасным материалам. Также соблю-
дайте местные требования и нормы. Они могут 
быть строже. 
Закройте или закрепите разомкнутые контакты 
и упакуйте аккумулятор так, чтобы он не пере-
мещался по упаковке.

11. Выполняйте требования местного законода-
тельства относительно утилизации аккуму-
ляторного блока.

12. Используйте аккумуляторы только с про-
дукцией, указанной Makita. Установка акку-
муляторов на продукцию, не соответствующую 
требованиям, может привести к пожару, пере-
греву, взрыву или утечке электролита.

СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ 
ИНСТРУКЦИИ.

ВНИМАНИЕ: Используйте только фир-
менные аккумуляторные батареи Makita. 
Использование аккумуляторных батарей, не про-
изведенных Makita, или батарей, которые были 
подвергнуты модификациям, может привести к 
взрыву аккумулятора, пожару, травмам и повреж-
дению имущества. Это также автоматически анну-
лирует гарантию Makita на инструмент и зарядное 
устройство Makita.



16 РУССКИЙ

Советы по обеспечению мак-
симального срока службы 
аккумулятора
1. Заряжайте блок аккумуляторов перед его 

полной разрядкой. Обязательно прекратите 
работу с инструментом и зарядите блок 
аккумуляторов, если вы заметили снижение 
мощности инструмента.

2. Никогда не подзаряжайте полностью заря-
женный блок аккумуляторов. Перезарядка 
сокращает срок службы аккумулятора.

3. Заряжайте блок аккумуляторов при ком-
натной температуре в 10 - 40 °C (50 - 104 °F). 
Перед зарядкой горячего блока аккумулято-
ров дайте ему остыть.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ
ВНИМАНИЕ: Перед регулировкой или 

проверкой функций инструмента обязательно 
убедитесь, что он выключен и его аккумуля-
торный блок снят.

Установка или снятие блока 
аккумуляторов

ВНИМАНИЕ: Обязательно выключайте 
инструмент перед установкой и извлечением 
аккумуляторного блока.

ВНИМАНИЕ: При установке и извлечении 
аккумуляторного блока крепко удерживайте 
инструмент и аккумуляторный блок. Если не 
соблюдать это требование, они могут высколь-
знуть из рук, что приведет к повреждению инстру-
мента, аккумуляторного блока и травмированию 
оператора.

► Рис.1:    1. Красный индикатор 2. Кнопка 3. Блок 
аккумулятора

Для снятия аккумуляторного блока нажмите кнопку 
на лицевой стороне и извлеките блок.
Для установки аккумуляторного блока совместите 
выступ аккумуляторного блока с пазом в корпусе 
и задвиньте его на место. Устанавливайте блок до 
упора так, чтобы он зафиксировался на месте с 
небольшим щелчком. Если вы можете видеть крас-
ный индикатор на верхней части клавиши, адаптер 
аккумулятора не полностью установлен на месте.

ВНИМАНИЕ: Обязательно устанавливайте 
аккумуляторный блок до конца, чтобы крас-
ный индикатор не был виден. В противном 
случае аккумуляторный блок может выпасть из 
инструмента и нанести травму вам или другим 
людям.

ВНИМАНИЕ: Не прилагайте чрезмерных 
усилий при установке аккумуляторного блока. 
Если блок не двигается свободно, значит он встав-
лен неправильно.

Система защиты аккумулятора
На инструменте предусмотрена система защиты 
аккумулятора. Она автоматически отключает 
питание двигателя для продления срока службы 
аккумулятора.
Инструмент автоматически остановится во время 
работы при возникновении указанных ниже 
ситуаций.
Перегрузка:
Из-за способа эксплуатации инструмент потребляет 
очень большое количество тока.
В этом случае выключите инструмент и прекратите 
работу, повлекшую перегрузку инструмента. Затем 
включите инструмент для перезапуска.
Если инструмент не включается, значит перегрелся 
аккумуляторный блок. В этом случае дайте акку-
мулятору остыть перед повторным включением 
инструмента.
Низкое напряжение аккумуляторной батареи:
Уровень оставшейся емкости аккумулятора слишком 
низкий, и инструмент не работает. При включении 
инструмента электродвигатель запускается и вскоре 
останавливается. В этом случае снимите и зарядите 
аккумулятор.

Индикация оставшегося заряда 
аккумулятора

Только для блоков аккумулятора с 
индикатором
► Рис.2:    1. Индикаторы 2. Кнопка проверки
Нажмите кнопку проверки на аккумуляторном блоке 
для проверки заряда. Индикаторы загорятся на 
несколько секунд.

Индикаторы Уровень заряда

Горит Выкл.

от 75 до 100%

от 50 до 75%

от 25 до 50%

от 0 до 25%

ПРИМЕЧАНИЕ: В зависимости от условий экс-
плуатации и температуры окружающего воздуха 
индикация может незначительно отличаться от 
фактического значения.

Действие выключателя
► Рис.3:    1. Триггерный переключатель

ВНИМАНИЕ: Перед установкой аккуму-
ляторного блока в инструмент обязательно 
убедитесь, что его триггерный переключатель 
нормально работает и возвращается в положе-
ние "OFF" (ВЫКЛ) при отпускании.
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Для запуска инструмента просто нажмите на три-
ггерный переключатель. Для увеличения числа 
оборотов нажмите триггерный переключатель 
сильнее. Отпустите триггерный переключатель для 
остановки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Инструмент автоматически оста-
новится, если удерживать триггерный переключа-
тель нажатым примерно 6 минут.

Включение передней лампы
► Рис.4:    1. Лампа

ВНИМАНИЕ: Не смотрите непосредственно 
на свет или источник света.

Лампа продолжает гореть, пока нажат триггерный 
переключатель. Лампа будет светиться до тех пор, 
пока нажат триггерный переключатель. Лампа гаснет 
примерно через 10 секунд после отпускания триггер-
ного переключателя.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для удаления пыли с линзы 
лампы используйте сухую ткань. Не допускайте 
возникновения царапин на линзе лампы, так как 
это приведет к снижению освещенности.
ПРИМЕЧАНИЕ: При перегреве инструмента 
подсветка мигает в течение одной минуты, затем 
ЖК-дисплей гаснет. В этом случае дайте инстру-
менту остыть, прежде чем продолжить работу.

Действие реверсивного 
переключателя

► Рис.5:    1. Рычаг реверсивного переключателя

ВНИМАНИЕ: Перед работой всегда прове-
ряйте направление вращения.

ВНИМАНИЕ: Используйте реверсивный 
переключатель только после полной оста-
новки инструмента. Изменение направления 
вращения до полной остановки инструмента 
может привести к его повреждению.

ВНИМАНИЕ: Если инструмент не использу-
ется, обязательно переведите рычаг реверсив-
ного переключателя в нейтральное положение.

Этот инструмент оборудован реверсивным пере-
ключателем для изменения направления вращения. 
Нажмите на рычаг реверсивного переключателя со 
стороны A для вращения по часовой стрелке или со 
стороны B для вращения против часовой стрелки.
Когда рычаг реверсивного переключателя находится 
в нейтральном положении, триггерный переключа-
тель нажать нельзя.

Изменение скорости
► Рис.6:    1. Рычаг изменения скорости

ВНИМАНИЕ: Всегда устанавливайте рычаг 
изменения скорости в правильное положение 
до конца. Если Вы работаете с инструментом, а 
рычаг изменения скорости находится посередине 
между обозначениями "1" и "2", это может приве-
сти к повреждению инструмента.

ВНИМАНИЕ: Не используйте рычаг 
переключения скорости при работающем 
инструменте. Это может привести к повреждению 
инструмента.

Положение 
рычага  

переклю-
чения 

скорости

Скорость Крутящий 
момент

Допустимые 
работы

1 Низкая Высокая Работа с 
высокой 

нагрузкой

2 Высокая Низкая Работа 
с малой 

нагрузкой

Для изменения скорости работы сначала выключите 
инструмент. Выберите положение "2" для высоких 
оборотов или положение "1" для низких оборотов с 
высоким крутящим моментом. Перед началом работ 
убедитесь в правильном положении рычага пере-
ключения скорости.
Если обороты инструмента значительно снизились 
во время работы в положении "2", переведите рычаг 
в положение "1" и продолжите работу.
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Регулировка крутящего момента затяжки
► Рис.7:    1. Регулировочное кольцо 2. Градуировка 

3. Стрелка

Крутящий момент затяжки настраивается поворотом регулировочного кольца (предусмотрено 21 положения). 
Совместите градуировку со стрелкой на корпусе инструмента. Минимальному крутящему моменту затяжки 
соответствует положение 1, а максимальному – отметка .
Муфта будет проскальзывать при различных уровнях крутящего момента, установленного на значение от 1 до 
20. Муфта не работает при выборе отметки .
Перед выполнением работы закрутите пробный болт в ваш материал или деталь из такого материала для 
определения необходимого крутящего момента для данного конкретного применения.  
Ниже приводятся ориентировочные данные о зависимости между размером шурупа и градуировкой.

Градуировка 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Мелкий крепежный 
винт

M4 M5 M6

Шуруп Мягкое 
дерево 
(напри-
мер, 
сосна)

– ɸ3,5 x 22 ɸ4,1 x 38 –

Твердое 
дерево 
(напри-
мер, 
диптеро-
карп)

– ɸ3,5 x 22 ɸ4,1 x 38 –

СБОРКА
ВНИМАНИЕ: Перед проведением каких-

либо работ с инструментом обязательно 
убедитесь, что инструмент отключен, а блок 
аккумулятора снят.

Установка или снятие насадки для 
отвертки или головки сверла

Для модели DF332D (дополнительная 
принадлежность)
► Рис.8:    1. Муфта 2. Закрыть 3. Открыть

Поверните муфту против часовой стрелки для 
открытия кулачков зажимного патрона. Вставьте 
насадку для отвертки или головку сверла в зажим-
ной патрон как можно глубже. Поверните муфту по 
часовой стрелке для затяжки патрона. Для снятия 
насадки/головки поверните муфту против часовой 
стрелки.

Установка или снятие насадки для 
отвертки/гнездовой биты

Для модели DF032D (дополнительная 
принадлежность)
► Рис.9
Используйте только насадки для отвертки или гнез-
довые биты с хвостовиком, указанным на рисунке. 
Не используйте насадки для отвертки или гнездовые 
биты других типов.

Для инструмента с небольшим углублением под 
насадку

A=12 мм 
B=9 мм 

Используйте только ука-
занные типы насадки 
для отвертки. Выполните 
процедуру 1. (Примечание) 
Переходник не нужен.

Для инструмента с большим углублением под 
насадку

A=17 мм 
B=14 мм

Для установки насадок 
данных типов выполните 
процедуру (1).

A=12 мм 
B=9 мм

Для установки насадок 
данных типов выполните 
процедуру (2). (Примечание) 
Для установки насадки 
необходим переходник.

1. Для установки насадки сдвиньте муфту по 
стрелке и вставьте насадку в муфту до упора. 
Затем отпустите муфту, чтобы зафиксировать 
насадку.

► Рис.10:    1. Насадка для отвертки 2. Муфта

2. Для установки насадки сдвиньте муфту по 
стрелке и вставьте переходник и насадку в 
муфту до упора. Переходник следует устанав-
ливать в муфту заостренной стороной внутрь. 
Затем отпустите муфту, чтобы зафиксировать 
насадку.

► Рис.11:    1. Насадка для отвертки 2. Переходник 
3. Муфта

Для снятия насадки потяните муфту в направлении, 
указанном стрелкой, и вытяните насадку.
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ПРИМЕЧАНИЕ: Если не вставить насадку в 
муфту достаточно глубоко, муфта не вернется в 
первоначальное положение и насадка не будет 
закреплена. В таком случае попытайтесь повторно 
вставить насадку в соответствии с инструкциями 
выше.
ПРИМЕЧАНИЕ: После установки насадки для 
отвертки проверьте надежность ее фиксации. 
Если насадка выходит из держателя, не исполь-
зуйте ее.

Установка крючка

ВНИМАНИЕ: При установке крючка 
надежно фиксируйте его винтом. В противном 
случае крючок может отсоединиться от инстру-
мента, что может привести к травме.

► Рис.12:    1. Паз 2. Крючок 3. Винт

Крючок удобен для временного подвешивания 
инструмента. Он может быть установлен с любой 
стороны инструмента. Для установки крючка 
вставьте его в паз в корпусе инструмента с одной из 
сторон и закрепите при помощи винта. Чтобы снять 
крючок, необходимо сначала отвернуть винт.

Порядок установки держателя 
насадок для отвертки

Дополнительные принадлежности
► Рис.13:    1. Держатель насадок для отвертки 

2. Насадка для отвертки

Установите держатель насадок в выступ на осно-
вании инструмента с правой или левой стороны и 
закрепите его при помощи винта.
Если насадки для отвертки не используются, хра-
ните их в специальных держателях. Здесь могут 
храниться насадки длиной до 45 мм.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ВНИМАНИЕ: Всегда устанавливайте блок 

аккумулятора до упора так, чтобы он зафикси-
ровался на месте. Если вы можете видеть крас-
ный индикатор на верхней части клавиши, блок 
аккумулятора не полностью установлен на месте. 
Установите его до конца так, чтобы красный инди-
катор был не виден. В противном случае блок 
может выпасть из инструмента и нанести травму 
вам или другим людям.

ВНИМАНИЕ: В случае значительного 
снижения оборотов уменьшите нагрузку или 
остановите инструмент во избежание его 
повреждения.

Для управления выдалбливающим действием 
инструмента крепко держите его одной рукой за 
ручку, а другой - за нижнюю часть блока аккумуля-
торной батареи.
► Рис.14

Работа в режиме шуруповерта

ВНИМАНИЕ: Установите регулировочное 
кольцо на соответствующий уровень крутя-
щего момента для вашей работы.

ВНИМАНИЕ: Следите за тем, чтобы насадка 
для отвертки вставлялась прямо в головку винта, 
иначе можно повредить винт и/или насадку.

Установите конец насадки в головку шурупа и придавите 
инструмент к шурупу. Включите инструмент на медленной 
скорости и затем постепенно увеличивайте ее. Отпустите 
триггерный переключатель, как только сработает сцепление.

ПРИМЕЧАНИЕ: При закручивании шурупов в дерево пред-
варительно просверлите направляющее отверстие, диаметр 
которого равен 2/3 диаметра шурупа. Это облегчит закручива-
ние шурупа и предотвратит возникновение трещин в детали.

Сверление
Сначала поверните регулировочное кольцо, чтобы 
совместить указатель со стрелкой . Затем дей-
ствуйте следующим образом.

Сверление дерева
При сверлении дерева наилучшие результаты дости-
гаются с применением сверл для дерева с направляю-
щим винтом. Направляющий винт упрощает сверление, 
удерживая головку сверла в обрабатываемой детали.

Сверление металла
Для предотвращения скольжения сверла при начале 
сверления сделайте углубление с помощью кер-
нера и молотка в точке сверления. Вставьте острие 
головки сверла в углубление и начните сверление.
При сверлении металлов пользуйтесь смазочно-ох-
лаждающей жидкостью. Исключение составляют 
железо и латунь, которые надо сверлить насухо.

ВНИМАНИЕ: Чрезмерное нажатие на 
инструмент не ускорит сверление. На самом 
деле, чрезмерное давление только повредит 
наконечник головки сверла, снизит производитель-
ность инструмента и сократит срок его службы.

ВНИМАНИЕ: Крепко удерживайте инстру-
мент и будьте осторожны, когда головка сверла 
начинает проходить сквозь обрабатываемую 
деталь. В момент выхода головки сверла из детали 
возникает огромное усилие на инструмент/сверло.

ВНИМАНИЕ: Заклинившая головка сверла 
может быть без проблем извлечена из обраба-
тываемой детали путем изменения направления 
вращения при помощи реверсивного переключа-
теля. Однако если вы не будете крепко держать 
инструмент, он может резко сдвинуться назад.

ВНИМАНИЕ: Всегда закрепляйте обрабатываемые 
детали в тисках или аналогичном зажимном устройстве.

ВНИМАНИЕ: Если инструмент эксплуати-
ровался непрерывно до разряда блока аккуму-
лятора, сделайте перерыв на 15 минут перед 
началом работы с заряженным аккумулятором.
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Использование инструмента в 
качестве ручной отвертки

► Рис.15
Выключите инструмент.  
Переведите рычаг реверсивного переключателя в 
нейтральное положение. 
Поверните регулировочное кольцо, чтобы совме-
стить указатель с отметкой . 
Поворачивайте инструмент.

ПРИМЕЧАНИЕ: Такое использование удобно для 
проверки затяжки шурупов.
ПРИМЕЧАНИЕ: Не используйте инструмент при 
работах, связанных с перегрузками (затягивание 
болтов или выкручивание заржавевших винтов).

Использование кобуры
Дополнительные принадлежности

ВНИМАНИЕ: При использовании кобуры 
снимите насадку для отвертки/головку сверла 
с инструмента.

ВНИМАНИЕ: Перед тем, как положить 
инструмент в кобуру, выключите его и дожди-
тесь полной остановки.  
Убедитесь, что кобура прочно закрыта 
(используйте соответствующую кнопку) и 
инструмент зафиксирован.

1. Проденьте поясной ремень или его аналог 
через держатель кобуры.
► Рис.16:    1. Держатель кобуры 2. Поясной ремень

2. Положите инструмент в кобуру и закройте его с 
помощью кнопки на кобуре.
► Рис.17
► Рис.18
В передней части кобуры могут храниться две 
насадки для отвертки.

ОБСЛУЖИВАНИЕ
ВНИМАНИЕ: Перед проведением проверки 

или работ по техобслуживанию всегда прове-
ряйте, что инструмент выключен, а блок акку-
муляторов снят.

ПРИМЕЧАНИЕ: Запрещается использовать 
бензин, растворители, спирт и другие подоб-
ные жидкости. Это может привести к обесцве-
чиванию, деформации и трещинам.

Для обеспечения БЕЗОПАСНОСТИ и 
НАДЕЖНОСТИ оборудования ремонт, любое другое 
техобслуживание или регулировку необходимо про-
изводить в уполномоченных сервис-центрах Makita 
или сервис-центрах предприятия с использованием 
только сменных частей производства Makita.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ВНИМАНИЕ: Данные принадлежности или 
приспособления рекомендуются для исполь-
зования с инструментом Makita, указанным в 
настоящем руководстве. Использование других 
принадлежностей или приспособлений может 
привести к получению травмы. Используйте при-
надлежность или приспособление только по ука-
занному назначению.

Если вам необходимо содействие в получении 
дополнительной информации по этим принадлежно-
стям, свяжитесь с вашим сервис-центром Makita.
• Головки сверл
• Насадки для отвертки
• Гнездовые биты
• Переходник
• Держатель насадок для отвертки
• Кобура
• Пластмассовый чемодан для переноски
• Крючок
• Оригинальный аккумулятор и зарядное устрой-

ство Makita

ПРИМЕЧАНИЕ: Некоторые элементы списка 
могут входить в комплект инструмента в качестве 
стандартных приспособлений. Они могут отли-
чаться в зависимости от страны.
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ҚАЗАҚША (Түпнұсқа нұсқаулар)

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ
Үлгі: DF332D DF032D

Бұрғылау сыйымдылықтары Болат 10 мм

Ағаш 28 мм

Керу күші Ағаш бұрандасы 5,1 мм x 63 мм

Бекіткіш бұранда M6

Жүктемесіз жылдамдығы Жоғары (2) 0 - 1 500 мин-1

Төмен (1) 0 - 450 мин-1

Жалпы ұзындығы 154 мм 124 мм

Номиналды кернеу Тұрақты ток кернеуі 10,8 В - 12 В макс.

Аккумулятор картриджі BL1015, 
BL1016, 

BL1020B, 
BL1021B

BL1040B, 
BL1041B

BL1015, 
BL1016, 

BL1020B, 
BL1021B

BL1040B, 
BL1041B

Таза салмағы 1,0 кг 1,2 кг 0,88 кг 1,0 кг

• Зерттеу мен әзірлеудің үздіксіз бағдарламасына байланысты осы құжаттағы техникалық сипаттамалар 
ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

• Техникалық сипаттамалары және аккумулятор картриджі әр елде әр түрлі болуы мүмкін.
• Аккумулятор картриджін қосқанда, салмағы EPTA-Procedure 01/2003 стандартына сәйкес

Белгілер
Төменде жабдықта пайдаланылған белгілер 
көрсетілген. Қолданар алдында олардың мағынасын 
түсініп алыңыз.

Пайдалану жөніндегі нұсқаулықты оқып 
шығыңыз.

 
Ni-MH
Li-ion

Тек ЕО елдеріне арналған
Электрлік жабдықты немесе аккумулятор 
блогын тұрмыстық қалдықтармен бірге 
тастамаңыз!
Электрлік және электрондық 
жабдықтар мен батареялар және 
аккумуляторларды кәдеге жарату және 
батареялар мен аккумуляторлардың 
қалдықтары және оларды ұлттық 
заңнамаға сәйкес қолдану еуропалық 
директиваларына сәйкес қызмет ету 
мерзімі аяқталған электрлік жабдықтар 
мен аккумуляторлар және аккумулятор 
блок(тар)ы бөлек жиналып, қоршаған 
ортаға зиян келтірмейтін қайта өңдеу 
мекемесіне қайтарылуы керек.

Қолдану мақсаты
Құрал ағашты, металды және пластмассаны 
бұрғылауға және бұранданы бұрап кіргізуге 
арналған.

Шу
EN60745 стандартына сай анықталған стандартты 
А-өлшенген шу деңгейі:
DF332D үлгісі
Дыбыс қысымының деңгейі (LpA) : 72 дБА
Дәлсіздік (K): 3 дБА
Жұмыс кезінде шу деңгейі 80 дБА шамасынан асып 
кетуі мүмкін.
DF032D үлгісі
Дыбыс қысымының деңгейі (LpA) : 71 дБА
Дәлсіздік (K): 3 дБА
Жұмыс кезінде шу деңгейі 80 дБА шамасынан асып кетуі мүмкін.

ЕСКЕРТУ: Қорғаныс құлаққабын киіңіз.

Діріл
EN60745 сәйкес анықталған дірілдің жалпы мәні (үш 
осьтік векторлық сома):
DF332D үлгісі
Жұмыс режимі: металды бұрғылау
Дірілдің таралуы (ah,D) : 2,5 м/с2 немесе одан аз
Дәлсіздік (K): 1,5 м/с2

DF032D үлгісі
Жұмыс режимі: металды бұрғылау
Дірілдің таралуы (ah,D) : 2,5 м/с2 немесе одан аз
Дәлсіздік (K): 1,5 м/с2

ЕСКЕРТПЕ: Дірілдің жарияланған жалпы мән(дер)
і стандартты сынау әдісіне сәйкес өлшенген және 
оны бір құралды екінші құралмен салыстыру үшін 
пайдалануға болады.
ЕСКЕРТПЕ: Сондай-ақ дірілдің жарияланған 
жалпы мән(дер)ін әсерді алдын ала бағалау үшін 
пайдалануға болады.
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ЕСКЕРТУ: Электрлік құралды іс жүзінде 
пайдалану кезіндегі дірілдің мәні құралдың 
пайдалану әдісіне, әсіресе қандай дайындама 
өңделгеніне байланысты жарияланған 
мән(дер)інен өзгеше болуы мүмкін.

ЕСКЕРТУ: Іс жүзінде пайдалану кезіндегі 
әсерді бағалау негізінде операторды қорғау 
үшін қауіпсіздік шараларын анықтаңыз 
(құралдың өшірілген уақыты және бос жүріс 
уақытын қоса алғанда, іске қосылу уақыты 
сияқты барлық жұмыс циклдерін ескеру керек).

EС сәйкестік декларациясы
Тек Еуропа елдеріне арналған
Makita компаниясы мына машина(лар) жөнінде 
мәлімдейді:
Машина белгісі: Аккумуляторлы бұрғы-бұрама 
шегені бұрағыш
Үлгі №/ түрі: DF332D, DF032D
Төмендегі Еуропалық директиваларға сәйкес келеді: 
2006/42/EC
Олар төмендегі стандартты немесе стандартталған 
құжаттарға сәйкес дайындалады: EN60745
2006/42/EC директивасына сәйкес техникалық құжат 
мына жерде қолжетімді:
Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Бельгия
11.6.2015

Yasushi Fukaya
Директор
Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Бельгия

Электрлік құралдың жалпы 
қауіпсіздік ескертулері

ЕСКЕРТУ: Барлық қауіпсіздік ескертулері 
мен нұсқауларын оқып шығыңыз. Төменде 
берілген барлық ескертулер мен нұсқауларды 
орындамаған жағдайда, электр тогының соғуы, 
өрт шығуы және/немесе ауыр жарақат алуға себеп 
болуы мүмкін.

Алдағы уақытта қолдану үшін 
барлық ескерту мен нұсқауды 
сақтап қойыңыз.
Ескертулердегі "электрлік құрал" термині қуат 
көзінен жұмыс істейтін (сымды) электрлік құралды 
немесе аккумулятормен жұмыс істейтін (сымсыз) 
электрлік құралды білдіреді.
Жұмыс аймағындағы қауіпсіздік
1. Жұмыс аймағы таза әрі жарық болуы керек. 

Лас немесе қараңғы аймақтарда жазатайым 
оқиғалар туындауы мүмкін.

2. Электрлік құралды айналасында тез 
тұтанатын сұйықтық, газ немесе шаң 
сияқты заттардан тұратын жарылыс қаупі 
бар орталарда пайдаланбаңыз. Электрлік 
құралдар шаң немесе газды тұтандыратын 
электр ұшқындарын шығарады.

3. Электрлік құралды пайдаланған кезде, 
балалар және бөгде адамдар алшақ жүруі 
керек. Басқа нәрсеге алаңдасаңыз, құралға ие 
бола алмай қалуыңыз мүмкін.

Электрлік қауіпсіздік
1. Электрлік құралдың ашасы розеткаға 

сәйкес келуі керек. Ашаны ешбір жағдайда 
өзгертпеңіз. Адаптер ашаларын жерге 
тұйықталған электрлік құралдармен 
пайдаланбаңыз. Өзгертілмеген ашалар мен 
сәйкес келетін розеткалар электр тогының соғу 
қаупін азайтады.

2. Түтіктер, радиаторлар, жылу батареялары 
және тоңазытқыштар сияқты жерге 
тұйықталған бұйымдарды ұстамаңыз. Егер 
денеңіз жерге тұйықталатын болса, ток соғу 
қаупі жоғары.

3. Электрлік құралдарды жаңбырдың астына 
немесе ылғалды жерлерге қоймаңыз. 
Электрлік құралға су кіретін болса, ток соғу 
қаупі артады.

4. Қуат шнурын дұрыс пайдаланыңыз. 
Электрлік құралды тасу, тарту немесе 
қуат көзінен ажырату үшін қуат шнурын 
пайдалануға болмайды. Қуат шнурына 
ыстық зат, май, өткір жиек немесе 
қозғалмалы бөлшектер тимеуі керек. 
Зақымдалған немесе оралған қуат шнурлары 
ток соғу қаупін арттырады.

5. Электрлік құралды сыртта пайдаланғанда, 
сыртта қолдануға жарамды ұзартқышты 
қолданыңыз. Сыртта қолдануға жарамды 
шнурды пайдалану ток соғу қаупін азайтады.

6. Егер электрлік құралды ылғалды жерде 
пайдалану керек болса, қорғаныстық 
ажырату құрылғысын (RCD) пайдаланыңыз. 
Қорғаныстық ажырату құрылғысын пайдалану 
ток соғу қаупін азайтады.

Жеке қауіпсіздік
1. Электрлік құралды пайдаланған кезде, 

жасап жатқан жұмысыңызға қырағылық 
танытып, мұқият болыңыз. Шаршағанда 
немесе есірткі, алкоголь немесе дәрі-
дәрмектің әсерінде болған кезде электрлік 
құралды пайдаланбаңыз. Электрлік құралды 
пайдалану кезінде сәл ғана аңсыздық таныту 
ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.

2. Жеке қорғаныс жабдығын пайдаланыңыз. 
Міндетті түрде қорғаныс көзілдірігін 
тағыңыз. Шаңнан қорғайтын маска, 
сырғанамайтын қорғаныс аяқ киімі, каска 
немесе құлаққап сияқты қорғаныс жабдықтарын 
тиісті жағдайларда қолдану жарақаттануды 
азайтады.

3. Кездейсоқ іске қосудың алдын алыңыз. 
Құралды қуат көзіне және/немесе 
аккумулятор блогына қоспас бұрын, оны 
жинап немесе тасымалдамас бұрын, 
ауыстырып-қосқыш өшірулі күйде екеніне 
көз жеткізіңіз. Саусақ электрлік құралдың 
ауыстырып-қосқышында тұрған кезде оны 
тасымалдау немесе ауыстырып-қосқышы 
қосулы электрлік құралды қуат көзіне қосу 
жазатайым оқиғаға әкеп соғуы мүмкін.
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4. Электрлік құралды қоспас бұрын, реттегіш 
немесе сомынды бұрайтын кілттерді алып 
тастаңыз. Электрлік құралдың айналмалы 
бөлігінде реттегіш немесе сомынды бұрайтын 
кілт бекітулі қалса, жарақаттауы мүмкін.

5. Тым артық күш салмаңыз. Әрдайым 
тұрақты және тепе-теңдік сақтайтын күйде 
болыңыз. Бұл күтпеген жағдайда электрлік 
құралды жақсы басқаруға мүмкіндік береді.

6. Жұмысқа сай киініңіз. Бос киім кимеңіз 
және әшекей тақпаңыз. Шаш, киім және 
қолғабыңызды қозғалмалы бөлшектерден 
алшақ ұстаңыз. Бос киім, әшекейлер немесе ұзын 
шаш қозғалмалы бөлшектерге ілініп қалуы мүмкін.

7. Шаң тұту және жинау құрылғылары 
қамтамасыз етілген болса, олардың 
қосулы екендігіне және дұрыс қолданылып 
жатқанына көз жеткізіңіз. Шаң жинау 
құрылғысын пайдалану шаңмен байланысты 
қауіпті азайтуы мүмкін.

Электрлік құралды пайдалану және күтім жасау
1. Электрлік құралға артық күш түсірмеңіз. 

Орындалатын жұмысқа сәйкес келетін 
электрлік құралды пайдаланыңыз. Дұрыс 
таңдалған электрлік құрал өзіне жүктелген 
жұмысты жақсы және қауіпсіз істейді.

2. Ауыстырып-қосқышы ақаулы электрлік 
құралды пайдаланбаңыз. Ауыстырып-
қосқышы ақаулы кез келген электр құрал қауіп 
төндіреді және оны жөндеу керек.

3. Кез келген реттеулер жасамас бұрын, керек-
жарақтарды ауыстырмас бұрын немесе 
электр құралдарды ұзақ уақытқа сақтамас 
бұрын, ашаны қуат көзінен ажыратыңыз 
және/немесе аккумулятор блогы бар болса, 
оны шығарып алыңыз. Осындай алдын алу 
шаралары электрлік құралдың кездейсоқ іске 
қосылу қаупін азайтады.

4. Электрлік құралдарды балалардың қолы 
жетпейтін жерде сақтаңыз, сонымен қатар 
электрлік құралмен жұмыс істей алмайтын 
және осы нұсқауларды оқымаған тұлғаларға 
құралды пайдалануға рұқсат етпеңіз. 
Арнайы жаттығудан өтпеген пайдаланушылар 
үшін электрлік құрал қауіп төндіреді.

5. Электр құралдарға техникалық қызмет 
көрсетіңіз. Қозғалмалы бөлшектердің 
ауытқуы және оралуы, зақымдалған 
бөлшектер және электрлік құралдың 
жұмысына кері әсер ететін басқа 
жағдайлардың бар-жоғын тексеріңіз. Зақымы 
болса, электрлік құралды жөндеген соң бірақ 
пайдаланыңыз. Жазатайым оқиғалардың көбі 
электрлік құралдарға дұрыс техникалық қызмет 
көрсетілмеу себебінен болады.

6. Кесу құралдары өткір және таза болуы 
керек. Кескіш жиектері өткір кесу құралдарын 
дұрыс пайдалансаңыз, олар тұрып қалмайды 
және басқаруға оңай.

7. Электрлік құралды, керек-жарақтарды және 
қондырмаларды, т.б. жұмыс жағдайы мен 
орындалатын жұмысты ескере отырып, 
осы нұсқауларға сәйкес пайдаланыңыз. 
Электрлік құралды басқа мақсатта пайдаланған 
жағдайда, қауіпті жағдай туындауы мүмкін.

Аккумулятормен жұмыс істейтін құралды 
пайдалану және күтім жасау
1. Тек өндіруші көрсеткен зарядтау 

құрылғысымен зарядтаңыз. Бір аккумулятор 
блогына сәйкес келетін зарядтау құрылғысын 
басқа аккумулятор блогымен пайдалану өрт 
қаупін тудыруы мүмкін.

2. Электрлік құралдарды тек көрсетілген 
аккумулятор блоктарымен пайдаланыңыз. 
Кез келген басқа аккумулятор блоктарын 
пайдалану жарақат алу мен өрт шығу қапуін 
тудыруы мүмкін.

3. Аккумулятор блогын пайдаланбаған кезде, 
оны қағаз қыстырғыштар, тиындар, кілттер, 
шегелер, бұрандалар сияқты металл заттар 
мен бір клеммадан екіншісіне қосылыс 
жасау мүмкін басқа шағын металл заттардан 
аулақ ұстаңыз. Аккумулятор клеммаларының 
қысқа тұйықталуы күйік шалуға немесе өртке 
әкеп соғуы мүмкін.

4. Дұрыс пайдаланбаған кезде 
аккумулятордан сұйықтық ағуы мүмкін; тиіп 
кетпеуге тырысыңыз. Егер абайсызда тиіп 
кетсеңіз, сумен шайыңыз. Егер сұйықтық 
көзге тиген болса, медициналық көмекке 
жүгініңіз. Аккумулятордан шыққан сұйықтық 
тітіркену немесе күйікке себеп болуы мүмкін.

Қызмет көрсету
1. Электрлік құралды білікті маманға жөндетіп 

алыңыз, ол тиісті қосалқы бөлшектерді 
пайдалануы керек. Бұл электрлік құралдың 
қауіпсіздігін қамтамасыз етеді.

2. Керек-жарақтарды майлау және ауыстыру 
нұсқауын орындаңыз.

3. Тұтқаларды құрғақ, таза ұстаңыз және 
майлы болмауын қамтамасыз етіңіз.

Аккумуляторлы бұрғы-бұрама 
шегені бұрағыш қауіпсіздігі 
бойынша ескертулер

1. Егер құралмен бірге берілген болса, 
қосалқы тұтқа(лар)ды пайдаланыңыз. 
Құралға ие бола алмай қалсаңыз, жарақат 
алуыңыз мүмкін.

2. Жұмыс істеп жатқанда, кесу құралы 
жасырын сымға тиіп кетуі мүмкін болса, 
электр құралын оқшауланған арнайы 
ұстағыштармен ұстаңыз. Кесу құралы 
кернеулі сымға тиіп кетсе, электрлік құралдың 
ашық металл бөлшектерінде кернеу пайда 
болады, нәтижесінде операторды ток соғуы 
мүмкін.

3. Жұмыс істеп жатқанда, бекіткіш 
жасырын сымға тиіп кетуі мүмкін болса, 
электрлік құралды оқшауланған арнайы 
қысқыштармен ұстаңыз. Бекіткіш кернеулі 
сымға тиіп кетсе, электрлік құралдың ашық 
металл бөлшектерінде кернеу пайда болады, 
нәтижесінде операторды ток соғуы мүмкін.

4. Әрдайым тұрақты жерде тұрғаныңызға көз 
жеткізіңіз. Құралды биіктікте пайдаланған 
кезде, төменгі жақта адамдардың жоқтығын 
тексеріңіз.
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5. Құралды мықтап ұстаңыз.
6. Қолыңызды айналмалы бөлшектерден 

аулақ ұстаңыз.
7. Құралды қосулы күйде қалдырмаңыз. 

Құралды тек қолмен ұстап пайдаланыңыз.
8. Бұрғы ұштығын немесе өңдеу бөлшегін 

пайдаланғаннан кейін бірден ұстауға 
болмайды. Олар өте ыстық болып, теріні 
күйдіруі мүмкін.

9. Кейбір материалдарда улы болуы мүмкін 
химиялық заттар бар. Шаңды жұтпай, 
теріге тигізбеңіз. Материал жеткізушісінің 
қауіпсіздік туралы деректерін қараңыз.

10. Егер жұдырықшаны ашқан кезде де 
бұрғы ұштығын босату мүмкін болмаса, 
оны тартып алу үшін қысқыштарды 
пайдаланыңыз. Мұндай жағдайда, бұрғы 
ұштығын қолмен тартқан кезде, оның өткір 
шеттерінен жарақат алуыңыз мүмкін.

ОСЫ НҰСҚАУЛАРДЫ 
САҚТАҢЫЗ.

ЕСКЕРТУ: Өнімді қайта пайдалану 
барысында САЛҒЫРТТЫҚ ТАНЫТПАЙ, 
қауіпсіздік ережелерін ұстаныңыз. Осы 
пайдалану жөніндегі нұсқаулықта келтірілген 
қауіпсіздік ережелерін ДҰРЫС ПАЙДАЛАНБАУ 
немесе орындамау ауыр жарақаттарға әкеп 
соқтыруы мүмкін.

Аккумулятор картриджіне 
арналған маңызды қауіпсіздік 
нұсқаулары

1. Аккумулятор картриджін пайдаланбас 
бұрын, (1) аккумулятордың зарядтау 
құрылғысындағы, (2) аккумулятордағы 
және (3) аккумуляторды пайдаланатын 
өнімдегі барлық нұсқаулар мен ескерту 
білгілерін оқып шығыңыз.

2. Аккумулятор картриджін бөлшектемеңіз.
3. Егер аккумулятор картридждің пайдалану 

уақыты бірталай қысқарған болса, 
пайдалануды дереу тоқтатыңыз. Бұл 
қызып кету, ықтимал күйіктер немесе тіпті 
жарылыс қаупін тудыруы мүмкін.

4. Егер электролит көзіңізге тиген болса, 
көзіңізді таза сумен шайыңыз және дереу 
медициналық көмекке жүгініңіз. Бұл көру 
қабілетінен айырылуға әкеп соқтыруы мүмкін.

5. Аккумулятор картридждің жалғасуларын бір 
бірімен матастырмаңыз:
(1) Клеммаларды кез келген ток өткізгіш 

материалдарға тигізбеңіз.
(2) Аккумулятор картриджін ішінде 

шегелер, тиындар, т.б. басқа металл 
заттары бар контейнерде сақтамаңыз.

(3) Аккумулятор блогын суға салмаңыз 
немесе жаңбыр астында қалдырмаңыз.

Аккумулятор түйіспелерінің тұйықталуы 
үлкен ток ағынының пайда болуына, 
қызып кетуге, ықтимал күйіктерге және тіпті 
бұзылуға себеп болуы мүмкін.

6. Құралды және аккумулятор блогын 
температурасы 50 °C-тан (122 °F) асатын 
жерлерде сақтамаңыз.

7. Аккумулятор блогы қатты зақымдалған 
немесе толығымен тозған болса да, оны 
отқа жақпаңыз. Аккумулятор блогы отта 
жарылып кетуі мүмкін.

8. Аккумуляторды құлатып немесе соғып 
алмаңыз.

9. Зақымдалған аккумуляторды 
пайдаланбаңыз.

10. Жинаққа кіретін литий-ионды 
аккумуляторлар денсаулыққа және 
қоршаған ортаға зиянды заттар заңнамасы 
талаптарына сәйкес қарастырылады. 
Коммерциялық тасымалдау үшін, мысалы, 
үшінші тараптар, экспедиторлар үшін 
қаптамада және таңбалауда арнайы талаптар 
сақталуы тиіс. 
Жіберілетін өнімді дайындау үшін қауіпті заттар 
бойынша сарапшы маманмен кеңесу керек. 
Сонымен қатар ұлттық ережелерді де толық 
қарап шығыңыз. 
Ашық түйіспелерді жауып, аккумуляторды 
қаптамаға қозғалмайтындай етіп 
орналастырыңыз.

11. Аккумуляторды кәдеге жаратуға қатысты 
жергілікті ережелерді орындаңыз.

12. Аккумуляторларды тек Makita компаниясы 
көрсеткен өнімдермен бірге пайдаланыңыз. 
Аккумуляторларды үйлесімді емес өнімдерге 
орнату өртке, қызып кетуге, жарылысқа немесе 
электролит ағуына әкеп соқтыруы мүмкін.

ОСЫ НҰСҚАУЛАРДЫ 
САҚТАҢЫЗ.

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Тек түпнұсқа Makita 
аккумляторларын пайдаланыңыз. Түпнұсқа 
емес Makita аккумуляторларын немесе өзгертілген 
аккумуляторларды пайдалану нәтижесінде өрт, 
жарақат алу немесе зақымдалуға себеп болатын 
аккумулятор жарылуына әкелуі мүмкін. Ол 
сондай-ақ Makita құралы мен зарядтау құрылғысы 
үшін Makita кепілдігінің күшін жояды.

Аккумулятордың максималды 
қызмет ету мерзімін сақтау 
бойынша кеңестер
1. Аккумулятор картриджін қуаты толығымен 

таусылмас бұрын зарядтаңыз. Электр 
құралының қуаты аз екендігін байқаған 
кезде, құрал жұмысын тоқтатып, 
аккумулятор картриджін зарядтаңыз.

2. Толығымен зарядталған аккумулятор 
картриджін ешқашан қайта зарядтамаңыз. 
Артық зарядтау аккумулятордың қызмет ету 
мерзімін қысқартады.

3. Аккумулятор картриджін 10 °C – 40 °C 
(50 °F – 104 °F) бөлме температурасында 
зарядтаңыз. Зарядтамас бұрын аккумулятор 
картриджін суытыңыз.
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ФУНКЦИОНАЛДЫҚ 
СИПАТТАМАСЫ

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Құралдың функциясын 
реттемес және тексермес бұрын, әрдайым 
құралдың өшірулі екендігіне және аккумулятор 
картриджінің алынғанына көз жеткізіңіз.

Аккумулятор картриджін орнату 
немесе алу

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Аккумулятор картриджін 
орнатпас немесе алмас бұрын, әрдайым 
құралды өшіріңіз.

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Аккумулятор картриджін 
орнатқан немесе алған кезде құралды және 
аккумулятор картриджін мықтап ұстаңыз. 
Құралды және аккумулятор картриджін мықтап 
ұстамау, олардың қолыңыздан сырғанап түсіп, 
нәтижесінде құралдың және аккумулятор 
картриджінің зақымдалуына және жарақат алуға 
әкеп соқтыруы мүмкін.

► Сурет1:    1. Қызыл индикатор 2. Түйме 
3. Аккумулятор картриджі

Аккумулятор картриджін алу үшін картридждің 
алдыңғы жағындағы түймені сырғытып, оны 
құралдан сырғытып шығарып алыңыз.
Аккумулятор картриджін орнату үшін, аккумулятор 
картриджіндегі тілшені корпустағы жырашықпен 
туралап, оны орнына сырғытып салыңыз. Сырт еткен 
дыбыс естілмейінше оны орнына итеріп салыңыз. Егер 
түйменің жоғарғы жағында қызыл индикатор көрініп 
тұрса, демек ол толығымен құлыпталмаған.

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Аккумулятор картриджін 
әрдайым қызыл индикатор көрінбейтіндей етіп, 
толығымен орнатыңыз. Олай жасамаған жағдайда, 
ол құралдан кездейсоқ түсіп қалып, сізді немесе 
айналаңыздағы адамдарды жарақаттауы мүмкін.

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Аккумулятор картриджін 
күштеп орнатпаңыз. Егер картридж жеңіл 
сырғымаса, демек ол дұрыс салынбаған.

Аккумулятордың қорғау жүйесі
Құрал аккумуляторды қорғау жүйесімен 
жабдықталған. Бұл жүйе аккумулятордың қызмет 
ету мерзімін ұзарту үшін қоғалтқыштың қуат көзін 
автоматты түрде өшіреді.
Егер құрал және/немесе аккумулятор төмендегі 
жағдайлардың біреуіне тап болса, құрал жұмыс 
барысында автоматты түрде тоқтайды:
Шамадан тыс жүктеме:
Құрал тым жоғары ток шығаратын күйде жұмыс істеуде.
Бұл жағдайда құралды өшіріңіз және құралдың шамадан 
тыс жүктелуіне себеп болған қолданбаны тоқтатыңыз. 
Содан кейін қайта іске қосу үшін құралды қосыңыз.
Егер құрал іске қосылмаса, аккумулятордың қызып 
кеткендігін білдіреді. Бұл жағдайда құралды қайта 
қоспас бұрын аккумулятордың сууына мүмкіндік беріңіз.

Аккумулятордың төмен кернеуі:
Аккумулятордың қалған қуаты өте төмен, сондықтан 
құрал жұмыс істемейді. Құралды қоссаңыз, қозғалтқыш 
қайтадан іске қосылады, бірақ көп ұзамай тоқтайды. Бұл 
жағдайда аккумуляторды алып, оны зарядтаңыз.

Аккумулятордың қалған қуатын 
көрсету

Тек индикаторы бар аккумулятор картриджіне 
арналған.
► Сурет2:    1. Индикатор шамдары 2. Тексеру түймесі
Аккумулятордың қалған қуатын көрсету үшін 
аккумулятор картриджіндегі тексеру түймесін басыңыз. 
Индикатор шамдары бірнеше секунд жанып тұрады.

Индикатор шамдары Қалған
қуат

Жанып тұру Өшірулі

75% - 100%

50% - 75%

25% - 50%

0% - 25%

ЕСКЕРТПЕ: Қолдану жағдайларына және 
қоршаған ортаның температурасына қарай 
көрсеткіш нақты қуаттан біршама ерекшеленуі 
мүмкін.

Ауыстырып-қосқыштың әрекеті
► Сурет3:    1. Ауыстырып-қосқыш шүріппесі

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Аккумулятор картриджін 
құралға орнатпас бұрын, әрдайым ауыстырып-
қосқыш шүріппесінің дұрыс жұмыс істеп 
тұрғанын және босатылған кезде “OFF” 
(ӨШІРУЛІ) күйіне оралатындығын тексеріңіз.

Құралды іске қосу үшін жай ғана ауыстырып-қосқыш 
шүріппесін басыңыз. Құралдың жылдамдығы 
ауыстырып-қосқыш шүріппесіндегі қысымды 
арттырған сайын артады. Тоқтату үшін ауыстырып-
қосқыш шүріппесін жіберіңіз.

ЕСКЕРТПЕ: Ауыстырып-қосқыш шүріппесін 6 
минут бойы тартсаңыз, құрал автоматты түрде 
тоқтайды.

Алдыңғы шамды жарықтандыру
► Сурет4:    1. Шам

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Шамға немесе шам көзіне 
тікелей қарамаңыз.

Шамды жағу үшін ауыстырып-қосқыш шүріппесін 
тартыңыз. Ауыстырып-қосқыш шүріппесін тартып 
тұрған кезде шам жанып тұрады. Шам ауыстырып-
қосқыш шүріппесін жібергеннен кейін шамамен 10 
секунд жанып тұрады.
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ЕСКЕРТПЕ: Шамның линзасын тазалау үшін 
құрғақ шүберекті пайдаланыңыз. Шамның 
линзасын сызып алмаңыз, өйткені ол 
жарықтандыруды төмендетуі мүмкін.
ЕСКЕРТПЕ: Құрал қызып кеткен кезде, шам бір 
минут бойы жанып, содан кейін жарқ диодының 
экраны сөнеді. Мұндай жағдайда, құралды қайта 
пайдаланбас бұрын суытыңыз.

Ауыстырып-қосқыш жұмыс 
бағытын кері айналдыру

► Сурет5:    1. Кері айналдыру ауыстырып-қосқыш 
тетігі

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Жұмыс алдында 
әрдайым айналым бағытын тексеріңіз.

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Кері айналдыру 
ауыстырып-қосқышын құрал толығымен 
тоқтағаннан кейін ғана қолданыңыз. Құрал 
тоқтамас бұрын айналым бағытын өзгерту 
құралдың зақымдалуына әкелуі мүмкін.

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Құралды пайдаланбаған 
кезде, кері айналдыру тетігін әрдайым 
бейтарап күйге орнатыңыз.

Бұл құралда айналым бағытын өзгерту үшін 
кері айналдыру ауыстырып-қосқышы бар. Кері 
айналдыру ауыстырып-қосқыш тетігін сағат тілі 
бағытында айналдыру үшін A жағынан немесе сағат 
тіліне қарсы бағытта айналдыру үшін B жағынан 
басыңыз.
Кері айналдыру ауыстырып-қосқыш тетігі бейтарап 
күйде болған кезде ауыстырып-қосқыш шүріппесі 
тартылмайды.

Жылдамдықты өзгерту
► Сурет6:    1. Жылдамдықты өзгерту тетігі

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Тетікті әрқашан дұрыс 
күйіне толықтай орнатыңыз. Егер құралмен 
жылдамдықты өзгерту тетігі "1" және "2" жақ 
аралықтарының ортасында орналасқан кезде 
жұмыс жасасаңыз, құрал зақымдалуы мүмкін.

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Құрал жұмыс істеп 
тұрған кезде жылдамдықты өзгерту тетігін 
пайдаланбаңыз. Құралға зақым келуі мүмкін.

Жылдамдықты 
өзгерту  
тетігінің 

режимдері

Жылдамдық Айналу 
моменті

Қолдануға 
болатын 

жұмыстар

1 Төмен Жоғары Ауыр 
жүктеме 
түсетін 

жұмыстар

2 Жоғары Төмен Жеңіл 
жүктеме 
түсетін 

жұмыстар

Жылдамдықты ауыстыру үшін алдымен құралды 
өшіріңіз. Жоғары жылдамдыққа ауыстыру үшін тетікті 
“2” жағына, ал төмен жылдамдық, бірақ жоғары 
айналу моментін таңдау үшін “1” жағына орнатыңыз. 
Жұмысқа кіріспес бұрын, жылдамдықты өзгерту тетігі 
дұрыс күйде тұрғанын тексеріңіз.
Егер "2" күйінде жұмыс істеу барысында құрылғының 
жылдамдығы бірден төмендеп бара жатса, тетікті "1" 
режиміне ауыстырып, жұмысты қайта бастаңыз.

Бекіту моментін реттеу
► Сурет7:    1. Реттеу сақинасы 2. Градация 

3. Көрсеткі

Реттеу сақинасын бұрау арқылы бекіту моментінің 21 деңгейін реттеуге болады. Градацияны құрал 
корпусындағы көрсеткімен туралаңыз. Минималды бекіту моментіне "1" саны, ал максималды бекіту 
моментіне белгісі арқылы қол жеткізуге болады.
Ілінісу муфтасы 1-ден 20-ға дейінгі аралықта орнатылса, бекіту моментінің әртүрлі деңгейінде 
сырғиды. белгісінде ілінісу муфтасы жұмыс істемейді.
Нақты жұмыс істемес бұрын, белгілі бір жұмыстар үшін бекіту моментінің қажетті деңгейін анықтау үшін 
сынама бұранданы материалыңызға немесе телнұсқа материал бөлшегіне бұрап бекітіңіз.  
Төменде бұранданың өлшемі мен градация арасындағы байланысының жуықталған нұсқаулығы көрсетілген.

Градация 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Бекіткіш бұранда M4 M5 M6

Ағаш 
бұрандасы

Жұмсақ 
ағаш 
(мысалы, 
қарағай)

– ɸ3,5 x 22 ɸ4,1 x 38 –

Қатты 
ағаш 
(мысалы, 
лауан)

– ɸ3,5 x 22 ɸ4,1 x 38 –
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ҚҰРАСТЫРУ
САҚ БОЛЫҢЫЗ: Құралмен кез келген 

жұмыс істемес бұрын, әрдайым құралдың 
өшірулі екендігіне және аккумулятор 
картриджінің алынғанына көз жеткізіңіз.

Бұрағыш ұштығын/бұрғы 
ұштығын орнату немесе алу

DF332D үлгісі үшін (қосымша керек-жарақ)
► Сурет8:    1. Жалғастырғыш 2. Жабу 3. Ашу

Қысқының жұдырықшасын ашу үшін 
жалғастырғышты сағат тіліне қарсы бағытта бұраңыз. 
Бұрағыш ұштығын/бұрғы ұштығын қысқы ішіне 
барынша терең етіп орналастырыңыз. Қысқының 
жұдырықшасын қатайту үшін жалғастырғышты сағат 
тілі бағытымен бұраңыз. Бұрағыш ұштығын/бұрғы 
ұштығын алып тастау үшін жалғастырғышты сағат 
тіліне қарсы бағытта бұраңыз.

Бұрағыш ұштығын/төлке 
ұштығын орнату немесе алу

DF032D үлгісі үшін (қосымша керек-жарақ)
► Сурет9
Суретте көрсетілгендей артқы ілмегі бар бұрағыш 
ұштығын/төлке ұштығын ғана пайдаланыңыз. Кез келген 
басқа бұрағыш ұштығын/төлке ұштығын пайдаланбаңыз.

Бұрғылау тесігі терең емес құрал үшін

A=12 мм 
B=9 мм 

Бұрағыш ұштығының тек 
осы түрін пайдаланыңыз. 
1-процедураны орындаңыз. 
(Ескертпе) Ұштық бөлшегі 
қажет емес.

Бұрғылау тесігі терең құрал үшін

A=17 мм 
B=14 мм

Бұрағыш ұштықтарының 
осы түрін орнату үшін, 
1-процедураны орындаңыз.

A=12 мм 
B=9 мм

Бұрағыш ұштықтарының 
осы түрін орнату үшін, 
2-процедураны орындаңыз. 
(Ескертпе) Ұштықты орнату 
үшін ұштық бөлшегі қажет 
емес.

1. Бұрағыш ұштықты орнату үшін, 
жалғастырғышты көрсеткі бағытында тартыңыз 
және бұрағыш ұштықты жалғастырғышқа нық 
орныққанша салыңыз. 
Содан кейін бұрағыш ұштықты бекіту үшін 
жалғастырғышты босатыңыз.

► Сурет10:    1. Бұрағыш ұштығы 2. Жалғастырғыш

2. Бұрағыш ұштығын орнату үшін, 
жалғастырғышты көрсеткі бағытында тартып, 
ұштық бөлшекті және бұрағыш ұштығын 
жалғастырғышқа нық орныққанша салыңыз. 
Ұштық бөлшегі жалғастырғышқа үшкір жағымен 
салыңыз. Содан кейін бұрағыш ұштықты бекіту 
үшін жалғастырғышты жіберіңіз.

► Сурет11:    1. Бұрағыш ұштығы 2. Ұштық бөлшегі 
3. Жалғастырғыш

Бұрағыш ұштықты алу үшін, жалғастырғышты 
көрсеткі бағытында тартыңыз және бұрағыш 
ұштықты тартып, шығарып алыңыз.

ЕСКЕРТПЕ: Егер бұрағыш ұштығы 
жалғастырғышқа жеткілікті дәрежеде терең 
салынбаса, жалғастырғыш өзінің бастапқы күйіне 
оралмайды және бұрағыш ұштық бекітілмейді. 
Бұл жағдайда ұштықты жоғарыдағы нұсқауларға 
сәйкес қайта салып көріңіз.
ЕСКЕРТПЕ: Бұрағыш ұштықты салғаннан кейін, 
оның нық бекітілгеніне көз жеткізіңіз. Егер ол 
шығып тұрса, оны пайдаланбаңыз.

Ілмекті орнату

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Ілмекті орнатқан кезде, 
оны әрдайым бұрандамен мықтап бекітіңіз. 
Олай жасамаған жағдайда, ілмек құралдан шығып, 
жарақаттануға әкеп соқтыруы мүмкін.

► Сурет12:    1. Ойық 2. Ілмек 3. Бұранда

Ілмек құралды уақытша іліп қоюға ыңғайлы. Оны 
құралдың екі жағында орнатуға болады. Ілмекті 
орнату үшін, оны құрал корпусының екі жағындағы 
ойыққа салыңыз, содан кейін бұрандамен бекітіңіз. 
Оны шығару үшін, бұранданы босатып, содан кейін 
оны шығарып алыңыз.

Бұрағыш ұштығының ұстағышын 
орнату

Қосымша керек-жарақ
► Сурет13:    1. Бұрағыш ұштығының ұстағышы 

2. Бұрағыш ұштығы

Бұрағыш ұштығының ұстағышын аспаптың 
табанындағы дөңес жерінің оң немесе сол жағына 
орнатып, бұрандамен бекітіңіз.
Бұрағыш ұштығы пайдаланылмайтын болса, оны 
Бұрағыш ұштығының ұстағышында сақтаңыз. 
Ұзындығы 45 мм бұрағыш ұштықтарын сақтауға 
болады.

ПАЙДАЛАНУ
САҚ БОЛЫҢЫЗ: Аккумулятор картриджін 

әрдайым өз орнына бекітілгенше енгізіңіз. 
Егер түйменің жоғарғы жағында қызыл индикатор 
көрініп тұрса, демек ол толығымен құлыпталмаған. 
Қызыл индикатор көрінбейтіндей етіп, оны 
толығымен орнатыңыз. Олай жасамаған жағдайда, 
ол құралдан кездейсоқ түсіп қалып, сізді немесе 
айналаңыздағы адамдарды жарақаттауы мүмкін.

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Жылдамдығы 
аса төмендеп кеткен кезде, құралдың 
зақымдалуын болдырмау үшін жүктемені 
азайтыңыз немесе құралды тоқтатыңыз.

Құралды пайдалану кезінде, бұралуды басқару үшін 
бір қолыңызбен тұтқасынан, ал екінші қолыңызбен 
аккумулятор картриджінің астынан мықтап ұстаңыз.
► Сурет14
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Бұрама шегені бұрау жұмыстары

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Реттеу сақинасын жұмысыңыз 
үшін тиісті айналу моментінің деңгейіне реттеңіз.

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Бұрағыш ұштығының 
ұшы тікелей бұранда бастиегіне салынғанына 
көз жекізіңіз, әйтпесе бұранда және/немесе 
бұрағыш ұштығы зақымдалуы мүмкін.

Бұрағыш ұштығының ұшын бұранда бастиегіне орналастырып, 
құралға қысым қолданыңыз. Құралды ақырын іске 
қосыңыз, содан кейін жылдамдығын біртіндеп арттырыңыз. 
Жалғанғаннан кейін, ауыстырып-қосқыш шүріппесін жіберіңіз.

ЕСКЕРТПЕ: Ағаш бұрандасын бұрғылағанда, 
бұранда диаметрінің 2/3 бөлігіне сәйкес келетін 
сынамалы саңылауды алдын ала бұрғылап тесу 
керек. Бұл бұрғылауды оңайлатады және өңдеу 
бөлшегінің бөлініп кетуіне жол бермейді.

Бұрғылау жұмыстары

Ең алдымен, реттеу сақинасын көрсеткіні  белгісіне 
бағыттап бұраңыз. Содан кейін келесі әрекеттерді орындаңыз.

Ағашта бұрғылау
Ағашта бұрғылау кезінде, бағыттаушы бұрандамен 
жабдықталған ағаш бұрғысы көмегімен жақсы нәтижеге қол 
жеткізуге болады. Бағыттаушы бұранда бұрғы ұштығын өңдеу 
бөлшегіне қарай тарту арқылы, бұрғылауды оңайлатады.

Металды бұрғылау
Саңылау жасауды бастау кезінде, бұрғы ұштығының 
сырғып кетуіне жол бермеу үшін бұрғылау қажет нүктені 
балғамен ортасынан ұру арқылы қуыс жасау қажет. Бұрғы 
ұштығының ұшын қуысқа қойып, бұрғылауды бастаңыз.
Металды бұрғылау кезінде кесу майын 
пайдаланыңыз. Құрғақ күйде бұрғылау қажет темір 
мен мыс ерекше жағдай болып табылады.

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Құрылғыны шамадан тыс 
басу бұрғылауды тездетпейді. Шындығында, 
шамадан тыс қысым тек бұрғылау қашауыңыздың 
ұшын зақымдайды, құралдың өнімділігін және 
құралдың қызмет ету мерзімін қысқартады.

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Бұрғы қашауы өңдеу 
бөлшегін бұза бастағанда, құралды мықтап ұстаңыз 
және сақ болыңыз. Саңылаудың бұзылуы кезінде 
құралға/бұрғылау қашауына орасан зор күш түсіріледі.

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Қыстырылып қалған 
бұрғылау қашауын кері қарай шығуы үшін 
реверсивті ауыстырып-қосқышты кері бағытта 
айналу күйіне орнату арқылы оңай шығарып 
алуға болады. Дегенмен құралды қатты 
ұстамасаңыз, кенеттен артқа ыршуы мүмкін.

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Өңдеу бөлшектерін 
әрқашан қысқышта немесе соған ұқсас ұстап 
тұратын құрылғымен бекітіңіз.

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Құрал аккумулятор 
картриджінің заряды таусылғанға дейін үздіксіз 
жұмыс жасаса, жаңа аккумулятормен жұмыс бастамас 
бұрын, құралдың 15 минут тұруына мүмкіндік беріңіз.

Құралды қол бұрама шегені 
бұрағыш ретінде пайдалану

► Сурет15
Құралды өшіріңіз.  
Кері айналдыру тетігін бейтарап күйге ауыстырыңыз. 
Реттеу сақинасын көрсеткіні  белгісіне 
бағытталатындай бұраңыз. 
Құралды бұраңыз.

ЕСКЕРТПЕ: Осы пайдалану әдісі бұрама шегені 
бұрауды тексеруге ыңғайлы.
ЕСКЕРТПЕ: Құралды бұранданы қатайту немесе 
тот басқан бұрандаларды алып тастау сияқты 
шамадан тыс күш қажет ететін жұмыс үшін 
пайдаланбаңыз.

Қапты пайдалану
Қосымша керек-жарақ

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Қапты пайдалану кезінде, 
құралдан бұрағыш ұштығын/бұрғы ұштығын 
алып тастаңыз.

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Құралды қаптың ішіне 
салмас бұрын, оны өшіріңіз және толықтай 
тоқтағанша күтіңіз.  
Құралды мықтап ұстап тұру үшін міндетті 
түрде қаптың түймесін бекітіңіз.

1. Бел буатын белдікті немесе соған ұқсас затты 
қап ұстағышы арқылы өткізіңіз.
► Сурет16:    1. Қап ұстағышы 2. Бел буатын белдік

2. Құралды қаптың ішіне салып, түймесін бекітіңіз.
► Сурет17
► Сурет18
Қаптың алдыңғы жағына екі бұрағыш ұштығын 
салып қоюға болады.

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ 
КӨРСЕТУ

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Тексеру немесе 
техникалық қызмет көрсету жұмыстарын 
жүргізуге әрекеттенбес бұрын, әрдайым 
құралдың өшірулі екендігіне және аккумулятор 
картриджінің алынғанына көз жеткізіңіз.

НАЗАР САЛЫҢЫЗ: Жанармайды, бензинді, 
сұйылтқышты, спиртті немесе соған 
ұқсас заттарды ешқашан пайдаланбаңыз. 
Нәтижесінде түссіздену, бүліну немесе 
жарықтар пайда болуына әкелуі мүмкін.

Өнімнің ҚАУІПСІЗДІГІ мен СЕНІМДІЛІГІН 
қамтамасыз ету үшін, жөндеу жұмыстары, кез келген 
басқа техникалық қызмет көрсету немесе реттеу 
әрдайым Makita қосалқы бөлшектерін пайдалану 
арқылы Makita компаниясының өкілетті немесе 
зауыттық қызмет көрсету орталықтары тарапынан 
орындалуы керек.
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ҚОСЫМША 
КЕРЕК-ЖАРАҚТАР

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Бұл керек-жарақтар мен 
қондырмалар осы нұсқаулықта көрсетілген 
Makita құралымен бірге пайдалануға 
ұсынылады. Кез келген басқа керек-жарақтар 
мен қондырмаларды пайдалану адамдардың 
жарақаттануына әкелуі мүмкін. Керек-жарақты 
немесе қондырманы тек өз мақсатында ғана 
қолданыңыз.

Осы керек-жарақтар туралы қосымша мәлімет алу 
үшін көмек қажет болса, жергілікті Makita қызмет 
көрсету орталығына хабарласыңыз.
• Бұрғы ұштықтары
• Бұрағыш ұштықтары
• Төлке ұштықтары
• Ұштық бөлшегі
• Бұрағыш ұштығының ұстағышы
• Қап
• Пластикалық тасымалдау кейсі
• Ілмек
• Makita түпнұсқа аккумуляторы және зарядтау 

құрылғысы

ЕСКЕРТПЕ: Тізімдегі кейбір элементтер 
стандартты керек-жарақтар ретінде құралдың 
қаптамасында болуы мүмкін. Олар елге 
байланысты әртүрлі болуы мүмкін.
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