Impact Drill

สวานกระแทก
DV 18V

Read through carefully and understand these instructions before use.

โปรดอานโดยละเอียดและทําความเขาใจกอนใชงาน

Handling instructions

คูมือการใชงาน
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English
1

Drill chuck

2

Chuck wrench

3

Tighten

4

Loosen

5

Sleeve

6

Retaining ring

7

Side handle

8

Switch trigger

9

Push button

0

R mark

!

L mark

@

Depth gauge

#

Change lever

$

Impact

%

Rotation

^

Gear shift dial

&

Speed control dial

*

High speed

(

Low speed

)

Stopper

ไทย
ล็อกสวาน
ประแจล็อก
ขันใหแนน
คลาย
ปลอก
แหวนรัด
มือจับขาง
สวิทซไก
ปุมกด
เครื่องหมาย R
เครื่องหมาย L
บรรทัดวัด
คันเปลี่ยนจังหวะ
ตัวกระแทก
ตัวหมุน
ปุมเลื่อนเฟอง
หนาปดควบคุมความเร็ว
ความเร็วสูง
ความเร็วตํ่า
สต็อปเปอร
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English

GENERAL SAFETY RULES
WARNING!
Read all instructions
Failure to follow all instructions listed below may result
in electric shock, ﬁre and/or serious injury.
The term ”power tool” in all of the warnings listed
below refers to your mains operated (corded) power
tool or battery operated (cordless) power tool.
SAVE THESE INSTRUCTIONS
1) Work area
a) Keep work area clean and well lit.
Cluttered and dark areas invite accidents.
b) Do not operate power tools in explosive
atmospheres, such as in the presence of
ﬂammable liquids, gases or dust.
Power tools create sparks which may ignite the
dust of fumes.
c) Keep children and bystanders away while
operating a power tool.
Distractions can cause you to lose control.
2) Electrical safety
a) 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.
b) Avoid body contact with earthed or grounded
surfaces such as pipes, radiators, ranges and
refrigerators.
There is an increased risk of electric shock if your
body is earthed or grounded.
c) Do not expose power tools to rain or wet
conditions.
Water entering a power tool will increase the risk
of electric shock.
d) 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.
e) 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.
3) Personal safety
a) 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
medication.
A moment of inattention while operating power
tools may result in serious personal injury.
b) Use safety equipment. Always wear eye
protection.
Safety equipment such as dust mask, non-skid
safety shoes, hard hat, or hearing protection used
for appropriate conditions will reduce personal
injuries.
c) Avoid accidental starting. Ensure the switch is in
the off position before plugging in.
Carrying power tools with your ﬁnger on the
switch or plugging in power tools that have the
switch on invites accidents.

d) 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.
e) Do not overreach. Keep proper footing and
balance at all times.
This enables better control of the power tool in
unexpected situations.
f) Dress properly. Do not wear loose clothing or
jewellery. Keep your hair, clothing and gloves
away from moving parts.
Loose clothes, jewellery or long hair can be
caught in moving parts.
g) If devices are provided for the connection of dust
extraction and collection facilities, ensure these
are connected and properly used.
Use of these devices can reduce dust related
hazards.
4) Power tool use and care
a) 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.
b) 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.
c) Disconnect the plug from the power source
before making any adjustments, changing
accessories, or storing power tools.
Such preventive safety measures reduce the risk
of starting the power tool accidentally.
d) 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.
e) Maintain power tools. Check for misalignment or
binding of moving parts, breakage of parts and
any other condition that may affect the power
tools operation.
If damaged, have the power tool repaired before
use.
Many accidents are caused by poorly maintained
power tools.
f) Keep cutting tools sharp and clean.
Properly maintained cutting tools with sharp
cutting edges are less likely to bind and are easier
to control.
g) Use the power tool, accessories and tool bits
etc., in accordance with these instructions and
in the manner intended for the particular type
of power tool, taking into account the working
conditions and the work to be performed.
Use of the power tool for operations different
from intended could result in a hazardous
situation.
5) Service
a) 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.
PRECAUTION
Keep children and inﬁrm persons away.
When not in use, tools should be stored out of reach of
children and inﬁrm persons.

3

000Book̲DV18V̲ThAr.indb 3

2018/03/08 14:55:35

English

PRECAUTIONS ON USING IMPACT DRILL
1. Before drilling into walls, ceilings or ﬂoors, ensure
that there are no concealed power cables inside.
2. Always use side handle and hold the tool ﬁrmly
with both hands.
3. Always use the impact drill with clockwise rotation,
when using it as an impact drill. (Fig. 10)

SPECIFICATIONS
Voltage (by areas)*

(110 V, 220 V, 230 V, 240 V)

Power input

690 W*

Speed change
No-load speed

Capacity

1

2

Forward rotation

0 – 1000 min-1

0 – 3000 min-1

Reverse rotation

0 – 600 min-1

0 – 1800 min-1

Steel

13 mm

8 mm

Concrete

18 mm

13 mm

Wood
Full load impact rate

40 mm

45 mm

8400 min-1

27300 min-1

Weight (without cord)

2.0 kg

*Be sure to check the nameplate on product as it is subject to change by areas.

STANDARD ACCESSORIES
(1) Chuck wrench (Spec. only for keyed chuck) .............1
(2) Side Handle .................................................................1
(3) Depth Gauge ...............................................................1
Standard accessories are subject to change without
notice.

OPTIONAL ACCESSORIES (sold separately)
(1) Impact Drill Bit (for concrete)
3.2 mm – 18 mm dia.
Optional accessories are subject to change without
notice.

APPLICATIONS
○ By combined actions of ROTATION and IMPACT:
Boring holes in hard materials (concrete, marble,
granite, tiles, etc.)
○ By ROTATIONAL action:
Boring holes in metal, wood and plastic.

PRIOR TO OPERATION
1. Power source
Ensure that the power source to be utilized conforms
to the power requirements speciﬁed on the product
nameplate.
2. Power switch
Ensure that the power switch is in the OFF position.
If the plug is connected to a receptacle while the power
switch is in the ON position, the power tool will start
operating immediately, inviting serious accident.
3. Extension cord
When the work area is removed from the power
source. Use an extension cord of sufﬁcient thickness
and rated capacity. The extension cord should be
kept as short as practicable.

4. Selecting the appropriate drill bit
○ When boring concrete or stone
Use the drill bits speciﬁed in the optional
accessories.
○ When boring metal or plastic
Use an ordinary metalworking drill bit.
○ When boring wood
Use an ordinary woodworking drill bit.
However, when drilling 6.5 mm or smaller holes, use
a metalworking drill bit.
5. Mounting and dismounting of the bit.
For keyed chuck
(Fig. 1)
(1) Open the chuck jaws, and insert the bit into the
chuck.
(2) Place the chuck wrench in each of the three holes
in the chuck, and turn it in the clockwise direction
(viewed from the front side). Tighten securely.
(3) To remove the bit, place the chuck wrench into
one of the holes in the chuck and turn it in the
counterclockwise direction.
For keyless chuck
(Fig. 2)
(1) Mounting the bit
Turn the sleeve counterclockwise and open the
chuck. After inserting the drill bit into the chuck as far
it will go, grip the retaining ring and close the chuck
by turning the sleeve clockwise as viewed from the
front.
(2) Dismounting the bit
Grip the retaining ring and open the chuck by turning
the sleeve counterclockwise.
NOTE
When the sleeve does not become loose any further,
ﬁx the side handle to retaining ring, hold side handle
ﬁrmly, then turn the sleeve to loosen by hand.
(Fig. 3)
6. Check the rotational direction (Fig. 4)
The bit rotates clockwise (viewed from the rear side)
by pushing the R-side of the push button.
4
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English
The L-side of the push button is pushed to turn the
bit counterclockwise.
(The L and R marks are provided on the body.)
CAUTION
Always use the impact drill with clockwise rotation,
when using it as an impact drill.
7. Fixing the side handle (Fig. 5)
Attach the side handle to the mounting part.
Rotate the side handle grip in a clockwise direction
to secure it.
Set the side handle to a position that is suited to the
operation and then securely tighten the side handle
grip.
To attach a depth gauge on the side handle, insert the
gauge into the U-shaped groove on the side handle,
adjust the position of the depth gauge in accordance
with the desired depth of the hole, and ﬁrmly tighten
the side handle grip. (Fig. 6)
8. IMPACT to ROTATION changeover (Fig. 7)
Shift the change lever between the right and
left positions to switch easily between IMPACT
(rotation and impact) and ROTATION (rotation only),
respectively.
To bore holes in hard materials such as concrete,
stone and tiles, shift the change lever to the righthand position (as indicated by the
mark).
The drill bit operates by the combined actions of
impact and rotation.
To bore holes in metal, wood and plastic, shift the
change lever to the left-hand position (as indicated
by the
mark). The drill bit operates by rotational
action only, as in the case of a conventional electric
drill.
CAUTION
○ Do not use the Impact Drill in the IMPACT function
if the material can be bored by rotation only.
Such action will not only reduce drill efﬁciency,
but may also damage the drill tip.
○ Operating the Impact Drill with the change lever
in mid-position may result in damage. When
switching, make sure that you shift the change
lever to the correct position.
9. High-speed/Low-speed changeover:
Prior to changing speed, ensure that the switch
is in the OFF position, and the drill has come to a
complete stop.
To change speed, rotate the gear shift dial as
indicated by the arrow in Fig. 8. The numeral “1”
engraved on the drill body denotes low speed, the
numeral “2” denotes high speed.
If it is hard to turn the gear shift dial, turn the chuck
slightly in either direction and then turn the gear
shift dial again.

HOW TO USE
1. Switch operation
○ When the trigger is depressed, the tool rotates.
When the trigger is released, the tool stops.
○ The rotational speed of the drill can be controlled by
varying the amount that the trigger switch is pulled.
Speed is low when the trigger switch is pulled
slightly and increases as the trigger switch is pulled
more.
○ The desired rotation speed can be pre-selected with
the speed control dial.
Turn the speed control dial clockwise for higher
speed and counterclockwise for lower speed.
(Fig. 9)

○ Pulling the trigger and pushing the stopper, it
keeps the switched-on condition which is convenient
for continuous running. When switching off, the
stopper can be disconnected by pulling the trigger
again.
CAUTION
If the L-side of push button is pressed for reverse bit
rotation, the stopper cannot be used.
2. Drilling
○ When drilling, start the drill slowly, and gradually
increasing speed as you drill.
○ Always apply pressure in a straight line with the bit.
Use enough pressure to keep drilling, but do not
push hard enough to stall the motor or deﬂect the
bit.
○ To minimize stalling or breaking through the
material, reduce pressure on drill and ease the bit
through the last part of the hole.
○ If the drill stalls, release the trigger immediately,
remove the bit from the work and start again. Do
not click the trigger on and off in an attempt to start
a stalled drill. This can damage the drill.
○ The larger the drill bit diameter, the larger the
reactive force on your arm.
Be careful not to lose control of the drill because of
this reactive force.
To maintain ﬁrm control, establish a good foothold,
use side handle, hold the drill tightly with both
hands, and ensure that the drill is vertical to the
material being drilled.

MAINTENANCE AND INSPECTION
1. Inspecting the drill bits
Since use of an abraded drill bits will cause motor
malfunctioning and degraded efﬁciency, replace the
drill bits with a new one or resharpening without
delay when abrasion is noted.
2. Inspecting the mounting screws
Regularly inspect all mounting screws and ensure
that they are properly tightened. Should any of the
screws be loose, retighten them immediately. Failure
to do so could result in serious hazard.
3. Maintenance of the motor
The motor unit winding is the very “heart” of the
power tool. Exercise due care to ensure the winding
does not become damaged and/or wet with oil or
water.
4. Inspecting the carbon brushes
For your continued safety and electrical shock
protection, carbon brush inspection and replacement
on this tool should ONLY be performed by a HiKOKI
Authorized Service Center.
5. Replacing supply cord
If the supply cord of Tool is damaged, the Tool must
be returned to HiKOKI Authorized Service Center for
the cord to be replaced.
6. Service parts list
A: Item No.
B: Code No.
C: No. Used
D: Remarks
CAUTION
Repair, modiﬁcation and inspection of HiKOKI Power
Tools must be carried out by a HiKOKI Authorized
Service Center.
This Parts List will be helpful if presented with the
tool to the HiKOKI Authorized Service Center when
requesting repair or other maintenance.
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In the operation and maintenance of power tools, the
safety regulations and standards prescribed in each
country must be observed.
MODIFICATIONS
HiKOKI Power Tools are constantly being improved
and modiﬁed to incorporate the latest technological
advancements.
Accordingly, some parts (i.e. code numbers and/or
design) may be changed without prior notice.
NOTE:
Due to HiKOKI’s continuing program of research and
development, the speciﬁcations herein are subject to
change without prior notice.

6

000Book̲DV18V̲ThAr.indb 6

2018/03/08 14:55:35

ไทย
กฎความปลอดภัยโดยทั่วไป
คําเตือน!
โปรดอานคําแนะนําทั้งหมด
ถาไมปฏิบัติตามคําแนะนําทั้งหมด อาจถูกไฟฟาดูด เกิดไฟไหม และ/
หรือบาดเจ็บสาหัสก็ได
คําวา "เครื่องมือไฟฟา" ในคําเตือนตอไปนี้ทั้งหมดหมายถึงเครื่องมือที่
คุณใชงานกับปลั๊กไฟฟา (มีสายไฟ) หรือใชงานกับแบตเตอรี่ (ไรสาย)
โปรดปฏิบัติตามคําแนะนําตอไปนี้
1) พื้นที่ทํางาน
a) รักษาพื้นที่ทํางานใหสะอาดและมีแสงสวางเพียงพอ
สิ่งที่เกะกะและความมืดทําใหเกิดอุบัติเหตุได
b) อยาใชเครื่องมือไฟฟาในบรรยากาศที่อาจระเบิด
เชน
มีของเหลวไวไฟ แกสหรือฝุน
เครื่องมือไฟฟาอาจเกิดประกายไฟที่อาจทําใหฝุนและไอติดไฟ
ได
c) ใชงานเครื่องมือไฟฟาให ไกลจากเด็กและคนเฝาชม
คนที่วอกแวกทําใหคุณขาดสมาธิในการทํางานได
2) ความปลอดภัยทางไฟฟา
a) ปลั๊กของเครื่องมือไฟฟาตองเหมาะกับเตาเสียบ
อยาดัดแปลงปลั๊ก
อยาใชปลั๊กของตัวปรับแรงดันไฟฟากับเครื่องมือไฟฟาชนิด
ที่ตอลงดิน
ปลั๊กกับเตาเสียบที่ไมพอดีกันอาจทําใหคุณถูกไฟฟาดูด
b) อยาใหตัวคุณสัมผัสกับพื้นผิวที่ตอลงดิน
เชนทอโลหะ
เครื่องทําความรอน เตาอบ ตูเย็น เปนตน
อาจถูกไฟฟาดูดถารางกายของคุณตอวงจรลงดิน
c) อยาใหเครื่องมือไฟฟาถูกกับน้ําฝนหรือความเปยกชื้น
น้ําที่เขาไปในเครื่องมือไฟฟาจะเพิ่มความเสี่ยงที่จะถูกไฟฟาดูด
d) อยาใชสายไฟฟาในงานอื่น อยาใชสายเพื่อหิ้ว ดึงหรือ
เสียบเครื่องมือไฟฟา ใหสายไฟอยูหางจากความรอน น้ํามัน
ขอบแหลมคมหรือชิ้นสวนที่เคลื่อนไหว
สายที่ชํารุดหรือตึงอาจทําใหคุณถูกไฟฟาดูดไดงาย
e) เมื่อใชงานเครื่องมือไฟฟานอกอาคาร
ใชสายพวงชนิดที่ใชกับนอกอาคารเมื่อใชสายที่เหมาะสมจะลด
ความเสี่ยงที่จะถูกไฟฟาดูด
3) ความปลอดภัยสวนบุคคล
a) ระวังตัว ดูสิ่งที่คุณกําลังทํา ใชสามัญสํานึกเมื่อใชเครื่องมือ
ไฟฟา
อยาใชเครื่องมือไฟฟาเมื่อคุณออนเพลียหรือกินยา
สุรา หรือยาเสพติด
การขาดสติชั่วขณะเมื่อใชเครื่องมือไฟฟาอาจทําใหคุณบาดเจ็บ
สาหัส
b) ใชอุปกรณนิรภัย สวมแวนตาปองกันเสมอ
อุปกรณปองกันเชนหนากากกันฝุน รองเทากันลื่น หมวกนิรภัย
หรือจุกอุดหูที่เหมาะสมจะเลี่ยงการบาดเจ็บของรางกายได
c) ระวังเครื่องทํางานโดยไมตั้งใจ
ใหสวิทซอยูในตําแหนงปด
กอนเสียบปลั๊ก
เมื่อจับเครื่องมือไฟฟาเมื่อนิ้วอยูที่ตัวสวิทซ หรือเมื่อเสียบปลั๊ก
ขณะเปดสวิทซไวอาจทําใหเกิดอุบัติเหตุ
7
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d) เอาสลักปรับแตงหรือประแจออกกอนเปดสวิทซไฟฟา
สลักหรือประแจที่ติดกับสวนหมุนของเครื่องมือไฟฟาอาจทําให
คุณบาดเจ็บได
e) อยาเอื้อมตัว ยืนใหมั่นและสมดุลตลอดเวลา
ทําใหควบคุมเครื่องมือไฟฟาไดดีขึ้นเมื่อมีเหตุที่ไมคาดฝน
f) แตงตัวใหรัดกุม อยาสวมเสื้อผาหลวมหรือใชเครื่องประดับ
ใหผม เสื้อผาและถุงมืออยูหางจากชิ้นสวนที่เคลื่อนที่
เสื้อผาหลวม เรื่องประดับหรือผมยาวอาจถูกชิ้นสวนหมุนรั้ง
เขาไป
g) ถาออกแบบเครื่องมือไฟฟาไวใหตอกับชุดดูดฝุนหรือเศษวัสดุ
ใหเชื่อมตอและใชงานอยางถูกตอง
เมื่อใชกับชุดอุปกรณเหลานี้ จะลดอันตรายจากฝุน
4) การใชละบํารุงรักษาเครื่องมือไฟฟา
a) อยาใชเครื่องมือไฟฟาโดยฝนกําลัง ใชเครื่องมือที่ถูกตองกับ
งานของคุณ
เครื่องมือไฟฟาที่ถูกตองจะทํางานไดดีกวาและปลอดภัยกวา
ในอัตราตามที่ออกแบบไวแลว
b) อยาใชเครื่องมือไฟฟาถาสวิทซปดเปดไมได
เครื่องมือไฟฟาที่ควบคุมดวยสวิทซไมไดจะมีอันตรายและตอง
ซอมเสีย
c) ถอดปลั๊กจากแหลงไฟฟากอนปรับแตง
เปลี่ยนอะไหล
หรือเก็บรักษา
มาตรการป อ งกั น เช น นี้ จ ะลดความเสี่ ย งของอุ บั ติ เ หตุ ที่
เครื่องมือไฟฟาจะเริ่มทํางานโดยไมไดตั้งใจ
d) เก็บเครื่องมือไฟฟาใหหางจากเด็ก
และอยายอมใหผูที่ไม
เคยชินกับเครื่องมือไฟฟาหรือคําแนะนําเหลานี้ใหใชเครื่องมือ
ไฟฟา
เครื่องมือไฟฟาเปนสิ่งที่มีอันตรายมากเมื่ออยูในมือของคนที่
ไมชํานาญ
e) บํารุงรักษาเครื่องมือไฟฟา ตรวจดูศูนยเคลื่อน สวนบิดงอ
ชํารุดหรือสภาพอื่นๆ
ที่มีผลตอการทํางานของเครื่องมือ
ไฟฟา
หากชํารุด ใหซอมแซมเสียกอนใชงาน
อุ บั ติ เ หตุ จํ า นวนมากเกิ ด จากเครื่ อ งมื อ ไฟฟ า ที่ บํ า รุ ง รั ก ษา
ไมดีพอ
f) ใหเครื่องมือตัดมีความคมและสะอาด
เครื่องมือตัดที่บํารุงรักษาอยางถูกตองและมีขอบคมจะไมคอย
บิดงอ และควบคุมไดงายกวา
g) ใชเครื่องมือไฟฟา สวนประกอบและปลายเครื่องมือตัดตาม
คําแนะนําเหลานี้ และตามที่ออกแบบไว โดยพิจารณาสภาพ
งานและสิ่งที่จะใชงาน
ถาใชเครื่องมือไฟฟากับงานที่ไมไดออกแบบไวอาจเกิดความ
เสียหายได
5) การซอมบํารุง
a) ใหชางซอมที่ชํานาญเปนผูซอม
และเปลี่ยนอะไหลที่เปน
ของแท
ทําใหเครื่องมือไฟฟามีความปลอดภัย
คําเตือน
เก็บใหพนมือเด็กและผูไมชํานาญ
หากไมไดใช ควรเก็บใหพนมือเด็กและผูไมชํานาญ
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ขอควรระวังในการใชสวานกระแทก
1. กอนจะเจาะผนัง เพดานหรือพื้น ตรวจดูเสียกอนวาไมมีสายไฟฟา
ฝงอยู
2. ใชมือจับดานขาง และจับดวยมือทั้งสองใหแนนเสมอ
3. ใชสวานกระแทกที่หมุนตามเข็มนาิกาเสมอ เมื่อใชแบบกระแทก
(รูปที่ 10)
รายละเอียดจําเพาะ
แรงดันไฟฟา (ตามทองที่ใชงาน)*
(110 โวลท, 220 โวลท, 230 โวลท, 240 โวลท)
กําลังไฟฟา
690 วัตต*
เปลี่ยนความเร็ว
1
2
หมุนเดินหนา
0 – 1000 นาที-1
0 – 3000 นาที-1
ความเร็วอิสระ
หมุนถอยหลัง
0 – 600 นาที-1
0 – 1800 นาที-1
เหล็ก
13 มม.
8 มม.
ขีดความสามารถ คอนกรีต
18 มม.
13 มม.
ไม
40 มม.
45 มม.
อัตราการกระแทกเมื่อทํางานเต็มที่
8400 นาที-1
27300 นาที-1
น้ําหนัก (ไมรวมสายไฟฟา)
2.0 กก.
* โปรดตรวจดูปายที่ตัวเลื่อยไฟฟา เพราะแตกตางไปตามทองที่ใชงาน
อุปกรณมาตรฐาน
(1) ประแจล็อก ( ใชกับล็อกที่มีสลักเทานั้น) ......................................1
(2) มือจับขาง ................................................................................1
(3) บรรทัดวัด ................................................................................1
อาจเปลี่ยนแปลงอุปกรณมาตรฐานไดโดยไมตองแจงลวงหนา
อุปกรณประกอบ (แยกจําหนายตางหาก)
(1) ดอกสวานกระแทก (ใชกับคอนกรีต)
เสนผานศูนยกลาง 3.2 มม. – 18 มม.
อาจเปลี่ยนแปลงอุปกรณประกอบไดโดยไมแจงลวงหนา
การใชงาน
○

○

เมื่อใชทั้ง "แรงหมุน" และ "แรงกระแทก":
การเจาะรูในวัสดุแข็ง (คอนกรีต หินออน หินแกรนิต กระเบื้อง
เปนตน)
เมื่อใช "แรงหมุน":
เจาะรูในโลหะ ไมและพลาสติก

คําแนะนํากอนการใชงาน
1. แหลงไฟฟา
ตรวจดูใหแหลงไฟฟาที่จะใชตรงกับราละเอียดจําเพาะบนแผนปาย
ของเลื่อยไฟฟา
2. สวิทซไฟฟา
ตรวจดูใหสวิทซไฟฟาอยูในตําแหนง OFF ถาเสียบปลั๊กเขากับ
เตาเสียบเมื่อสวิทซอยูในตําแหนง ON เครื่องใชไฟฟาจะทํางานทันที
และทําใหเกิดอุบัติเหตุที่รายแรงได
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3. สายไฟฟาพวง
เมื่อพื้นที่ทํางานอยูหางจากแหลงจายไฟ ใหใชสายพวงที่โตและ
มีความจุไฟฟามากพอ ควรพยายามใหสายพวงสัน้ ทีส่ ดุ เทาทีจ่ ะทําได
4. การเลือกดอกสวานที่เหมาะสม
○ เมื่อเจาะคอนกรีตหรือหิน
ใชดอกสวานเจาะ ที่ระบุในอุปกรณประกอบ
○ เมื่อเจาะโลหะหรือพลาสติก
ใชดอกสวานเจาะโลหะทั่วไป
○ เมื่อเจาะไม
ใชดอกสวานเจาะไมทั่วไป
อยางไรก็ตาม ถาเจาะรูขนาดไมเกิน 6.5 มม. ใหใชสวานเจาะโลหะ
แทน
5. การติดและการถอดดอกสวาน
(รูปที่ 1)
สําหรับล็อกมีสลัก
(1) เปดกานล็อก และสอดดอกสวานเขาในล็อก
(2) ใสประแจล็อกเขาในรู 1 ใน 3 รูของล็อก ขันตามเข็มนาิกา
(เมื่อดูจากดานหนา) ขันใหแนน
(3) ถอดดอกสวาน โดยสอดประแจล็อกเขาในรู 1 ใน 3 รูของล็อก
หมุนทวนเข็มนาิกา
ล็อกทีไ่ ม่มสี ลัก
(รูปที่ 2)
(1) การติดดอกสวาน
หมุนปลอกทวนเข็มนาิกา และเปดล็อก หลังจากสอดดอกสวาน
เขาในล็อกจนลึกที่สุด จับแหวนรัดและปดล็อกโดยหมุนปลอกตาม
เข็มนาิกา เมื่อดูจากดานหนา
(2) การถอดดอกสวาน
จับแหวนรัด และเปดล็อกโดยหมุนปลอกทวนเข็มนาิกา
8
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หมายเหตุ
เมื่อปลอกไมหลวมอีกตอไป
ติดมือจับขางเขากับแหวนรัด
จับที่มือจับดานขางใหแนน
แลวใชมือหมุนปลอกใหคลายออก
(รูปที่ 3)
6. ตรวจดูทิศทางหมุน (รูปที่ 4)
ไขควงหมุนตามเข็มนาิกา (เมื่อมองจากดานทาย) เมื่อกดดาน R
ของปุมกด
กดดาน L ของปุมกดเพื่อใหไขควงสวานหมุนทวนเข็มนาิกา
(ที่ตัวสวาน จะมีเครื่องหมาย L และเครื่องหมาย R )
ขอควรระวัง
ใชสวานกระแทกที่หมุนตามเข็มนาิกาเสมอ เมื่อใชแบบกระแทก
7. ตั้งมือจับขาง (รูปที่ 5)
ติดมือจับขางเขากับแปนยึด
หมุนมือจับขางในทิศทางตามเข็มนาิกาเพื่อใหติดแนน
ตั้งมือจับขางในตําแหนงที่เหมาะกับการปฏิบัติงาน และขันตัวจับ
ขางใหแนน
การติดบรรทัดวัดที่มือจับดานขาง
ใหสอดบรรทัดวัดเขาในรอง
รูปตัว U ที่มือจับดานขาง ปรับแตงตําแหนงของบรรทัดวัดตาม
ระยะของรูที่ตองการ และหมุนมือจับดานขางใหแนน (รูปที่ 6)
8. การเปลี่ยนจากจังหวะ "กระแทก" เปน "หมุน" (รูปที่ 7)
ผลักแถบเลื่อนในตําแหนงขวาและซาย
เพื่อสลับจากจังหวะ
"กระแทก" (หมุนและกระแทก) เปน "หมุน" หมุนโดยไมกระแทก
ตามลําดับ
ถาจะเจาะรูในวัสดุแข็ง เชน คอนกรีต หิน และกระเบื้อง ผลักแถบ
เลื่อนไปยังตําแหนงทางขวามือ (มีเครื่องหมาย )
ดอกสวานจะทํางานโดยมีทั้งแรงหมุนและแรงกระแทก
ถาจะเจาะในโลหะ ไม และพลาสติก ผลักคันเลื่อนไปทางซาย
(มีเครื่องหมาย ) ดอกสวานมีเฉพาะแรงหมุน เชนเดียวกับสวาน
ธรรมดา
ขอควรระวัง
○ อยาใชสวานกระแทกในจังหวะ "กระแทก" อาจจะเจาะวัสดุ
ไดดวยแรงหมุนแตเพียงอยางเดียว
เพราะนอกจากจะลด
ประสิทธิภาพของสวานแลว ปลายดอกสวานอาจชํารุดได
○ ถ า เป ด สว า นเมื่ อ แถบเลื่ อ นอยู ใ นตํ า แหน ง กลางระหว า งระยะ
ซายขวา อาจทําใหชํารุดได เมื่อเปดสวิทซ ตรวจดูใหผลักแถบ
เลื่อนไปยังตําแหนงที่ถูกตองเสียกอน
9. การเปลี่ยนความเร็วสูง/ความเร็วตํ่ํา:
กอนจะเปลี่ยนความเร็ว โปรดแนใจวาสวิทซอยูในตําแหนง OFF
และสวานหยุดสนิทเสียกอน
เปลี่ยนความเร็ว
โดยหมุนปุมเลื่อนเฟองตามลูกศรในรูปที่ 8
ตัวเลข “1” ที่สลักบนตัวสวานแสดงวาความเร็วตํ่ํา และตัวเลข “2”
แสดงวาความเร็วสูง
ถาหมุนปุมเลื่อนเฟองไดยาก หมุนล็อกไปทางใดทางหนึ่งเล็กนอย
และหมุนปุมเลื่อนเฟองอีกครั้ง
วิธีการใช
1. การใชสวิทซ
เมือ่ กดสวิทซ ไก สวานจะหมุน เมือ่ ปลอยมือจากสวิทซ สวานจะหยุด

○

9
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อาจควบคุมความเร็วหมุนของไขควงสวานไดอยางตอเนื่อง โดย
เปลี่ยนระยะที่ดึงสวิทซ ไก
ความเร็วตํ่ําเมื่อดึงสวิทซ ไกออกมา
เล็กนอย และความเร็วเพิ่มขึ้นเมื่อดึงสวิทซออกมามากขึ้น
○ อาจตั้งคาความเร็วหมุนที่ตองการไวลวงหนา โดยใชหนาปดควบคุม
ความเร็ว
หมุนหนาปดควบคุมความเร็วไปตามเข็มนาิกาเพื่อใชความเร็วสูง
และหมุนทวนเข็มนาิกาเพื่อใชความเร็วตํ่ํา (รูปที่ 9)
○ เมื่อดึงสวิทซ ไกและกดสต็อปเปอร
ทําใหสวานอยู ในจังหวะเปด
สวิทซ และสะดวกตอการทํางานอยางตอเนื่อง เมื่อปดสวิทซ อาจ
ปลดสต็อปเปอร ได โดยกดสวิทซ ไกอีกครั้ง
ขอควรระวัง
ไมอาจใชสต็อปเปอร ได ถากดดาน L ของปุมกดเพื่อใหดอกสวาน
หมุนกลับทิศ
2. การเจาะ
○ เมื่อเจาะ เริ่มดวยความเร็วตํ่ํา และคอยๆ เพิ่มความเร็วขณะเจาะ
○ ใหแรงกดในแนวเดียวกับดอกสวานเสมอ ใหแรงกดพอเพื่อการเจาะ
แตอยากดแรงเกินไปจนมอเตอรหยุดหรือดอกสวานงอ
○ ปองกันวัสดุแตกหรือสวานติดจนหยุดหมุน
โดยลดแรงกดที่สวาน
และผอนแรงที่ดอกสวานในระยะสุดทายของรู
○ ถาสวานติด ปลอยนิ้วจากสวิทซ ไกทันที เอาเศษวัสดุออกจากชิ้นงาน
และเจาะอีกครั้ง อยากดสวิทซ ไกไปมาเพื่อฉุดใหดอกสวานหมุนอีก
เพราะตัวสวานอาจชํารุด
○ เมื่อดอกสวานมีเสนผานศูนยกลางโต แรงผลักแขนของคุณจะมากขึ้น
ระวังอยาใหขาดการควบคุมสวานเนื่องจากแรงผลักเชนนี้
ควบคุมใหมั่นคง โดยยืนใหเขาที่ ใชมือจับขาง ใชมือทั้งสองจับ
ตัวสวานใหแนน และใหสวานตั้งฉากกับวัสดุที่จะเจาะ
○

การบํารุงรักษาและการตรวจสอบ
1. การตรวจสอบหัวสวาน
เนื่องจากการใชดอกสวานที่สึกหรอจะทําใหมอเตอรทํางานผิดปกติ
และลดประสิทธิภาพงาน ใหเปลี่ยนดอกสวานเสียใหม หรือนําไป
ลับโดยไมชักชา เมื่อเห็นวาสึกไปแลว
2. การตรวจสอบสกรูยึด
ใหตรวจสอบสกรูยึดเสมอ และใหขันไวอยางถูกตอง ถาสกรูหลวม
ใหขันเสียใหมโดยทันที มิฉะนั้นอาจเกิดอันตรายมาก
3. การบํารุงรักษามอเตอร
การขดลวดของมอเตอรเปนหัวใจสําคัญของเครื่องมือไฟฟา ใหใช
ความระมัดระวังเพื่อไมใหขดลวดของมอเตอรชํารุดและ/หรือเปยก
น้ําหรือน้ํามัน
4. การตรวจสอบแปรงถาน
เพื่อความปลอดภัยและปองกันไฟฟาดูดไดอยางตอเนื่อง "เฉพาะ"
ศูนยซอมที่ HiKOKI รับรองเทานั้นจะตรวจสอบและเปลี่ยนแปรง
ถานของเครื่องมือไฟฟานี้
5. การเปลี่ยนสายไฟ
ถาสายไฟฟาของสวานชํารุด
ตองสงกลับไปยังศูนยซอมของ
HiKOKI เพื่อเปลี่ยนเสียใหม
6. รายการอะไหลซอม
A: หมายเลขอะไหล
B: หมายเลขรหัส
C: จํานวนที่ใช
D: หมายเหตุ
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ขอควรระวัง
ศูนยบริการที่ไดรับอนุญาตของ HiKOKI เทานั้นเปนผูซอม ดัดแปลง
และตรวจสอบเครื่องมือไฟฟาของ HiKOKI
รายการอะไหลซอมนี้จะเปนประโยชนเมื่อสงใหศูนยบริการที่ไดรับ
อนุญาตของ HiKOKI เทานั้นเพื่อแจงซอมหรือบํารุงรักษา
ต อ งปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บและมาตรฐานความปลอดภั ย ของแต ล ะ
ประเทศในการใชงานและบํารุงรักษาเครื่องมือไฟฟา
การแกไข
มีการปรับปรุงและแกไขเครื่องมือไฟฟาของ HiKOKI เสมอ เพื่อให
สอดคลองกับความกาวหนาลาสุดทางเทคโนโลยี
ดังนั้น จึงอาจเปลี่ยนแปลงชิ้นสวนบางอยาง (คือ หมายเลขรหัสและ/
หรือรุน) ไดโดยไมตองแจงลวงหนา
หมายเหตุ
เนื่องจาก HiKOKI มีแผนงานวิจัยและพัฒนาอยางตอเนื่อง รายละเอียด
จําเพาะนี้จึงอาจเปลี่ยนแปลงไดโดยไมตองแจงลวงหนา
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ήϔΤϟ
.ήϔΤΗ Ζϧϭ Δϋήδϟ ΓΩΎϳΰΑ Ϣϗϭ ˬ˯ςΑ ήϔΤϟ ΪΑ ˬήϔΤϟ ΪϨϋ
˱
Ύτϐο
ϡΪΨΘγ .ΐϘΜϤϟ ϊϣ ϢϴϘΘδϣ ςΧ ϲϓ Ύ˱ϤΩ ςϐπϟ ϡΪΨΘγΎΑ Ϣϗ
ϪϳϮθΗ ϭ ϙήΤϤϟ ΐϴϛήΘϟ ΓϮϘΑ ϊϓΪΗ ϻ ϦϜϟϭ ˬήϔΤϟ ϰϠϋ υΎϔΤϠϟ Ύ˱ϴϓΎϛ
.ΐϘΜϤϟ
ΐϘΜϤϟ ϰϠϋ ςϐπϟ ξϔΨΑ Ϣϗ ˬΓΩΎϤϟ ήΒϋ ήδϜϟ ϭ ΆσΎΒΘϟ ϞϴϠϘΘϟ
.ΔΤΘϔϟ Ϧϣ ήϴΧϷ ˯ΰΠϟ ήΒϋ ΐϘΜϤϟ ΔΣέΈΑ Ϣϗϭ
Ϣϗϭ ˬϝΎΤϟ ϲϓ ϞϴϐθΘϟ ΡΎΘϔϣ ήϳήΤΘΑ Ϣϗ ˬΐϘΜϤϟ ΆσΎΒΗ ΔϟΎΣ ϲϓ
ϞϴϐθΗ ϰϠϋ ςϐπΗ ϻ .ϯήΧ Γήϣ ΪΑϭ ϞϤόϟ Ϧϣ ΐϘΜϤϟ ΔϟίΈΑ
ϱΩΆϳ Ϊϗ .˯ϲτΒϟ ήϔΤϟ ˯ΪΒϟ ΔϟϭΎΤϤϛ ϪϠϴϐθΗ ϑΎϘϳ· ϭ ϞϴϐθΘϟ ΡΎΘϔϣ
.ΐϘΜϤϟ ϒϠΗ ϰϟ· ϚϟΫ
˱
ϰϠϋ ΔϴϠϋΎϔΘϟ ΓϮϘϟ ΪϳΰΘΗ ˬΎπϳήϋ
ήϔΤϟ ΐϘΜϣ ήτϗ ϥΎϛ ΎϤϠϛ
.Ϛϋέί
.ΔϴϠϋΎϔΘϟ ΓϮϘϟ ΐΒδΑ ΐϘΜϤϟ ϲϓ ϢϜΤΘϟ ϥΪϘϓ ϡΪϋ ϲϓ έάΤϟ ΥϮΗ
ξΒϘϤϟ ϡΪΨΘγΎΑ ˬϡΪϘϟ ΊσϮϣ ϊο ˬϢϜΤΘϟ ΕΎΒΛ ϰϠϋ υΎϔΤϠϟ
ϊοϭ ϲϓ ΐϘΜϤϟ ϥ Ϊϛ΄Ηϭ ϦϳΪϴϟ ΎΘϠϜΑ ΔϔΨΑ ΐϘΜϤϟ Ϛδϣϭ ˬϲΒϧΎΠϟ
.ΎϬΒϘΛ ϢΘϳ ϲΘϟ ΓΩΎϤϠϟ ϲγέ

2
○
○

ϪϴΒϨΗ
ΪϨϋ ΔϋΎδϟ ΏέΎϘϋ ϥέϭΩ ϩΎΠΗ ϲϓ Ύ˱ϣϭΩ ϲόϓΪϟ ΐϘΜϤϟ ϡΪΨΘγ
.ϲόϓΩ ΐϘΜϤϛ ϪϣΪΨΘγ
(5 ϞϜθϟ) ϲΒϧΎΠϟ ξΒϘϤϟ ΖϴΒΜΗ 7
.ΖΒΜϤϟ ˯ΰΠϟΎΑ ϲΒϧΎΠϟ ξΒϘϤϟ ΐϴϛήΘΑ Ϣϗ
ϪΘϴΒΜΘϟ ΔϋΎδϟ ΏέΎϘϋ ϩΎΠΗ ϲϓ ϲΒϧΎΠϟ ξΒϘϤϟ ΔϜδϣ ήϳϭΪΘΑ Ϣϗ
.ϡΎϜΣΈΑ
ΖϴΒΜΗ ϡΎϜΣ· ϊϣ ϞϴϐθΘϠϟ ΐγΎϨϣ ϊοϭ ϲϓ ϲΒϧΎΠϟ ξΒϘϤϟ ΖϴΒΜΘΑ Ϣϗ
.ΔϜδϤϟ
ίΎϬΟ ϝΎΧΩΈΑ Ϣϗ ˬϲΒϧΎΠϟ ξΒϘϤϟ ϰϠϋ ϖϤόϟ αΎϴϗ ίΎϬΟ ΐϴϛήΘϟ
ϲΒϧΎΠϟ ξΒϘϤϟ ϰϠϋ U ϑήΣ ϞϜη ϰϠϋ ϯήΠϣ ϞΧΩ αΎϴϘϟ
ΔΤΘϔϠϟ ΏϮϠτϤϟ ϖϤόϟ ΐδΣ ϖϤόϟ αΎϴϗ ίΎϬΟ ϊοϮϣ ςΒοϭ
(6 ϞϜθϟ) .ϡΎϜΣΈΑ ϲΒϧΎΠϟ ξΒϘϤϟ ΔϜδϣ ςΑέϭ
(ϥέϭΪϟ) ROTATION ϰϟ· (ϊϓΪϟ) IMPACTϊοϮϟ Ϧϣ ήϴϴϐΘϟ 8
(7 ϞϜθϟ)
ϦϴΑ ΔϟϮϬδΑ ϞϳΪΒΘϠϟ έΎδϴϟϭ ϦϴϤϴϟ ϲόοϮϣ ϦϴΑ ήϴϴϐΘϟ ωέΫ ϞϘϨΑ Ϣϗ
(ςϘϓ ϥέϭΪϟ) ROTATIONϭ (ϊϓΪϟϭ ϥέϭΪϟ) IMPACT ϊοϮϟ
.ϲϟϮΘϟ ϰϠϋ
ϞϘϨΑ Ϣϗ ˬρϼΒϟϭ ήΠΤϟϭ ΖϨϤγϷ ϞΜϣ ΔΒϠμϟ ΩϮϤϟ ϲϓ ΕΎΤΘϓ ϞϤόϟ
.( ΔϣϼόϟΎΑ Ϫϴϟ· έΎθϣ Ϯϫ ΎϤϛ) ϰϨϤϴϟ Ϊϴϟ ϊοϮϣ ϰϟ· ήϴϴϐΘϟ ωέΫ
ϊϓΪϠϟ ΔόϤΠϤϟ Ε˯ήΟϹ ϖϳήσ Ϧϋ ήϔΤϟ ΐϘΜϣ ϞϴϐθΗ ϢΘϳ
.ϥέϭΪϟϭ
ήϴϴϐΘϟ ωέΫ ϞϘϨΑ Ϣϗ ˬϚϴΘγϼΒϟϭ ΐθΨϟϭ ϥΪόϤϟ ϲϓ ΕΎΤΘϓ ϞϤόϟ
ϞϴϐθΗ ϢΘϳ .( ΔϣϼόϟΎΑ Ϫϴϟ· έΎθϣ Ϯϫ ΎϤϛ) ϯήδϴϟ Ϊϴϟ ϊοϮϣ ϰϟ·
ΐϘΜϤϟ ΔϟΎΣ ϲϓ ΎϤϛ ςϘϓ ϥέϭΪϟ ˯ήΟ· ϖϳήσ Ϧϋ ήϔΤϟ ΐϘΜϣ
.ϱΪϴϠϘΘϟ ϲΎΑήϬϜϟ
ϪϴΒϨΗ
ϦϜϤϳ ϥΎϛ Ϋ· (ϊϓΪϟ) IMPACT Δϔϴχϭ ϲϓ ϲόϓΪϟ ΐϘΜϤϟ ϡΪΨΘδΗ ϻ ○
ξϔΨΑ ςϘϓ ϡϮϘϳ Ϧϟ ˯ήΟϹ άϫ ϞΜϣ .ςϘϓ ϥέϭΪϟΎΑ ΓΩΎϤϟ ΐϘΛ
˱ ϪϨϜϤϳ ϦϜϟϭ ΐϘΜϤϟ Γ˯Ύϔϛ
.ΐϘΜϤϟ ϑήσ ϒϠΘϳ ϥ Ύπϳ
ϒμΘϨϤϟ ϲϓ ϞϴϐθΘϟ ωέΫ ϊοϮΑ ϲόϓΪϟ ΐϘΜϤϟ ϞϴϐθΗ ϱΩΆϳ Ϊϗ ○
ϊοϮϟ ϰϟ· ήϴϴϐΘϟ ωέΫ ϞϘϧ Ϧϣ Ϊϛ΄Η ˬϞϳΪΒΘϟ ΪϨϋ .ΐϘΜϤϟ ϒϠΗ ϰϟ·
.ϴΤμϟ
:ΔπϔΨϨϤϟ/ΔόϔΗήϤϟ Δϋήδϟ ήϴϴϐΗ 9
ήϔΤϟ ϥϭ ˬϑΎϘϳϹ ϊοϭ ϲϓ ΡΎΘϔϤϟ ϥ Ϧϣ Ϊϛ΄Η ˬΔϋήδϟ ήϴϴϐΗ ϞΒϗ
.ϞϣΎϜϟ ϒϗϮΘϟ ϰϟ· Ϟλϭ Ϊϗ
ϢϬδϟ ϲϓ οϮϣ Ϯϫ ΎϤϛ ήϳϭΪΘϟ ιήϗ ήϳϭΪΘΑ Ϊϗ ˬΔϋήδϟ ήϴϴϐΘϟ
ΔϋήδϠϟ κμΨϣ ΐϘΜϤϟ ϞϜϴϫ ϰϠϋ ϖθόϤϟ "1" Ϣϗήϟ .8 ϞϜθϟ
.ΔόϔΗήϤϟ ΔϋήδϠϟ κΨϧ "2" ΩΪόϟ ˬΔπϔΨϨϤϟ
ϲϓ ΔϔΨΑ ϑήψϟ ήϳϭΪΘΑ Ϣϗ ˬαϭήΘϟ ήϳϭΪΗ ιήϗ ήϳϭΪΗ ΐόμϟ Ϧϣ
.ϯήΧ Γήϣ αήΘϟ ήϳϭΪΗ ιήϗ ήϳϭΪΘΑ Ϣϗ ϢΛ ϩΎΠΗ ϱ

○
○

○

κΤϔϟϭ ΔϧΎϴμϟ
ήϔΤϟ ΐϗΎΜϣ κΤϓ 1
ϞϴϠϘΘϟϭ ϙήΤϤϟ ϒϠΗ ϰϟ· ϱΩΆΗ ΔϠϛΘϤϟ ήϔΤϟ ΐϗΎΜϣ ϥ ϰϟ· ήψϧ
˱
ϱϷ ϚΘψΣϼϣ έϮϓ ΎϫάΤθΑ Ϣϗ ϭ ήϔΤϟ ΐϗΎΜϣ ϝΪΒΘγ ˬΓ˯ΎϔϜϟ Ϧϣ
.ϞϛΗ
ΖϴΒΜΘϟ ήϴϣΎδϣ κΤϓ 2
ΎϬτΑέ ϡΎϜΣ· Ϧϣ Ϊϛ΄Θϟϭ ΖϴΒΜΘϟ ήϴϣΎδϣ ΔϓΎϜϟ ϱέϭΪϟ κΤϔϟΎΑ Ϣϗ
.έϮϔϟ ϰϠϋ ΎϬτΑέ ϡΎϜΣΈΑ Ϣϗ ˬήϴϣΎδϣ Δϳ Ϛϓ ΔϟΎΣ ϲϓ .ϴΤλ ϞϜθΑ
.ήσΎΨϣ ϰϟ· ϚϟάΑ ϡΎϴϘϟ ϲϓ Ϟθϔϟ νήόϳ ΪϘϓ
ϙήΤϤϟ ΔϧΎϴλ 3
.ΔϗΎτϟ ΓΩ Ϧϣ "ςγϭϷ ˯ΰΠϟ" Ϯϫ ϙήΤϤϟ ΓΪΣϭ ϒϠϣ
.˯ΎϤϟ ϭ Ζϳΰϟ ΔτγϮΑ ϪϠϠΑ ϭ/ϭ ϒϠϤϟ ϒϠΗ ϡΪϋ Ϧϣ έήϤΘγΎΑ ΪϛΎΗ
ΔϴϧϮΑήϜϟ ΓΎηήϔϟ κΤϓ 4
ϝΪΒΘγ ϭ κΤϓ ΐΠϳ ϻ ˬΔϴΎΑήϬϜϟ ΕΎϣΪμϟ Ϧϣ ΔϳΎϗϮϟϭ ϚΘϣϼδϟ
.ΪϤΘόϣ HiKOKI ΔϣΪΧ ΰϛήϣ ϞΒϗ Ϧϣ ϻ· ΓΩϷΎΑ ΔϴϧϮΑήϜϟ ΓΎηήϔϟ
ϲΑήϬϜϟ έΎϴΘϟ ϚϠγ ϝΪΒΘγ 5
ΔϣΪΧ ΰϛήϤϟ ΓΩϻ ωΎΟέ· ΐΠϳ ˬΓΩϸϟ ϲΑήϬϜϟ έΎϴΘϟ ϚϠγ ϒϠΗ Ϋ·
.ϚϠδϟ ϝΪΒΘγϻ ΪϤΘόϤϟ HiKOKI
ΔϣΪΨϟ ˯ΰΟ ΔϤΎϗ 6
.ήμϨόϟ Ϣϗέ :A
.ΰϣήϟ Ϣϗέ :B
ϡΪΨΘδϤϟ Ϣϗήϟ :C
ΕΎϣϼόϟ :D
ϪϴΒϨΗ
HiKOKI ΕϭΩϷ κΤϔϟϭ ˬϞϳΪόΘϟϭ ˬΡϼλϹ ϝΎϤϋ άϴϔϨΗ ΐΠϳ
.ΪϤΘόϤϟ ΔϣΪΨϟ ΰϛήϣ ϞΒϗ Ϧϣ
HiKOKI ΔϣΪΧ ΰϛήϤϟ ΓΩϷ ϊϣ ΎϬϤϳΪϘΗ ΪϨϋ ΓΪϴϔϣ ϩάϫ ˯ΰΟϷ ΔϤΎϗ
.ΔϧΎϴμϟ ϝΎϤϋ Ϧϣ ΎϫήϴϏ ϭ ΡϼλϹ ΐϠσ ΪϨϋ ΪϤΘόϣ
ΕΎϤϴϠόΗ ωΎΒΗ ΐΠϳ ˬΎϬΘϧΎϴλ ϭ ΔϴΎΑήϬϜϟ ΩΪόϟ ϞϴϐθΗ ΔϟΎΣ ϲϓ
.ΔϟϭΩ ϞϜΑ ΔλΎΨϟ ήϴϳΎόϤϟϭ ϥΎϣϷ
ΕϼϳΪόΘϟ
ΕΎϴϨϘΘϟ ΙΪΣϷ Ύ˱όΒΗ ΎϬϠϳΪόΗϭ έήϤΘγΎΑ HiKOKI ΕϭΩ ϦϴδΤΗ ϢΘϳ
.ΔϣΪϘΘϤϟ
(ϢϴϤμΘϟ ϭ/ϭ ίϮϣήϟ ϡΎϗέ ϞΜϣ) ˯ΰΟϷ ξόΑ ήϴϴϐΗ ϢΘϳ Ϊϗ ˬϚϟάϟϭ
.ϖΒδϣ ϡϼϋ· ϥϭΩ

ϡΪΨΘγϻ Δϴϔϴϛ
ΡΎΘϔϤϟ ϞϴϐθΗ 1
.ΓΩϷ ϒϗϮΘΗ ˬΡΪϘϤϟ ήϳήΤΗ ΪϨϋ .ΓΩϷ έϭΪΗ ˬΡΪϘϤϟ ςϐο ΪϨϋ ○
ΡΎΘϔϣ ΐΤγ ϝΪόϣ ήϴϴϐΘΑ ΐϘΜϤϟ ϥέϭΩ Δϋήγ ϲϓ ϢϜΤΘϟ ϦϜϤϳ ○
.ΡΪϘϤϟ
ΪϳΰΗϭ ΡΪϘϤϟ ΡΎΘϔϣ ϰϠϋ ϖϓήΑ ςϐπϟ ΪϨϋ ΔπϔΨϨϣ Δϋήδϟ ϥϮϜΗ
.ΡΪϘϤϟ ΡΎΘϔϣ ΐΤγ έήϤΘγ ϊϣ
ϲϓ ϢϜΤΘϟ ΡΎΘϔϣ ϡΪΨΘγΎΑ ΔΑϮϠτϤϟ ϥέϭΪϟ Δϋήγ ΪϳΪΤΗ ΓΩΎϋ· ϦϜϤϳ ○
.Δϋήδϟ
ΔϋΎδϟ ΏέΎϘϋ ϩΎΠΗ ϲϓ Δϋήδϟ ϲϓ ϢϜΤΘϟ ΡΎΘϔϣ ϞϳϮΤΘΑ Ϣϗ
ϝϮμΤϠϟ ΔϋΎδϟ ΏέΎϘϋ ϩΎΠΗ βϜϋ ϲϓϭ ήΒϛ Δϋήγ ϰϠϋ ϝϮμΤϠϟ
(9 ϞϜθϟ) .Ϟϗ Δϋήγ ϰϠϋ
ϰϠϋ ϞϤόϳ άϬϓ ˬϑΎϘϳϹ ΡΎΘϔϣ ϰϠϋ ςϐπϟϭ ΡΪϘϤϟ ΐΤγ ΪϨϋ ○
.ήϤΘδϤϟ ϞϴϐθΘϟ ΔϴϠϤόϟ Ύ˱ΒγΎϨϣ ϚϟΫ Ϊόϳϭ ϞϴϐθΘϟ ΔϟΎΣ ϰϠϋ ˯ΎϘΑϹ
Γήϣ ΡΪϘϤϟ ΐΤδΑ ϑΎϘϳϹ ΡΎΘϔϣ Ϟμϓ ϦϜϤϳ ˬϞϴϐθΘϟ ϑΎϘϳ· ΪϨϋ
.ϯήΧ
ϪϴΒϨΗ
ϩΎΠΗϻ ϲϓ ΐϘΜϤϟ ήϳϭΪΘϟ L-ϲΒϧΎΠϟ ϊϓΪϟ έί ϰϠϋ ςϐπϟ ϢΗ Ϋ·
.ϑΎϘϳϹ ΡΎΘϔϣ ϡΪΨΘγ ϦϜϤϳ ϼϓ ˬβϛΎόϤϟ

ΔψΣϼϣ
ΕΎϔλϮϤϟ ήϴϐΘΗ ˬήϤΘδϤϟ ήϳϮτΘϟϭ ΚΤΒϠϟ HiKOKI ΞϣΎϧήΒϟ Ύ˱όΒΗ
.ϖΒδϣ ϡϼϋ· ϥϭΩ ΎϨϫ ΓέϮϛάϤϟ
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ϲόϓΪϟ ΐϘΜϤϟ ϡΪΨΘγ ΪϨϋ Δϣίϼϟ ΕΎσΎϴΘΣϻ
ΕϼΑΎϛ ΩϮΟϭ ϡΪϋ Ϧϣ Ϊϛ΄Η ,ΕΎϴοέϷ ϭ ϒϘγϷ ϭ ϥέΪΠϟ ϲϓ ΐϘΜϟ ϞΒϗ
.ΎϬϠΧΪΑ ΔΘ˷ΒΜϣ ΔϗΎσ
.ϦϳΪϴϟ ΎΘϠϜΑ ΕΎΒΜΑ ΓΩϷ Ϛδϣϭ ϲΒϧΎΠϟ ξΒϘϤϟ ϡΪΨΘγΎΑ Ύ˱ϤΩ Ϣϗ

1
2

ΪϨϋ ΔϋΎδϟ ΏέΎϘϋ ϥέϭΩ ϩΎΠΗ ϲϓ Ύ˱ϣϭΩ ϲόϓΪϟ ΐϘΜϤϟ ϡΪΨΘγ 3
(10 ϞϜθϟ) .ϲόϓΩ ΐϘΜϤϛ ϪϣΪΨΘγ

ΕΎϔλϮϤϟ
(ΖϟϮϓ 240 ˬΖϟϮϓ 230 ˬΖϟϮϓ 220 ˬΖϟϮϓ 110)
*Εϭ 690

*(ϖσΎϨϤϟ ΐδΣ) ϲΑήϬϜϟ ΪϬΠϟ
ΔϗΎτϟ ϝΎΧΩ·
Δϋήδϟ ήϴϴϐΗ

2

1

ΔϘϴϗΩ/ 3000 – 0
ΔϘϴϗΩ/ 1800 – 0
Ϣϣ 8
Ϣϣ 13
Ϣϣ 45
ΔϘϴϗΩ/ 27300

ΔϘϴϗΩ/ 1000 – 0
ΔϘϴϗΩ/ 600 – 0
Ϣϣ 13
Ϣϣ 18
Ϣϣ 40
ΔϘϴϗΩ/ 8400
ϢΠϛ 2.0

ϡΎϣϸϟ ϥέϭΪϟ
ϲδϜόϟ ϥέϭΪϟ

ΐϠμϟ
ΖϨϤγϷ
ΐθΨϟ

ϞϤΣ ϥϭΪΑ Δϋήδϟ

Δόδϟ
ϞϣΎϛ ϞϤΤΑ ϊϓΪϟ ϝΪόϣ
(ϚϠδϟ ϥϭΪΑ) ϥίϮϟ

.ΔϘτϨϤϟ ΐδΣ ήϴϴϐΘϠϟ Δοήϋ˵ ΎϬϧ ΚϴΣ ΞΘϨϤϟ ϰϠϋ ΓΩϮΟϮϤϟ Ϣγϻ ΔΣϮϟ κΤϓ Ϧϣ Ϊϛ΄Η *
ΐγΎϨϤϟ ήϔΤϟ ΐϘΜϣ ΪϳΪΤΗ
ήΠΤϟ ϭ ΖϨϤγϷ ϲϓ ΐϘΜϟ ΪϨϋ
.ΔϳέΎϴΘΧϻ ΕΎϘΤϠϤϟ ϲϓ ΓΩΪΤϤϟ ήϔΤϟ ΐϘΜϣ ϡΪΨΘγ
ϚϴΘγϼΒϟ ϭ ϥΩΎόϤϟ ϲϓ ΐϘΜϟ ΪϨϋ
.ϱΩΎϋ ΔϴϧΪόϣ ϝΎϐη ήϔΣ ΐϘΜϣ ϡΪΨΘγ
ΐθΨϟ ϲϓ ΐϘΜϟ ΪϨϋ
.ϱΩΎϋ ΔϴΒθΧ ϝΎϐη ήϔΣ ΐϘΜϣ ϡΪΨΘγ
ϝΎϐη ήϔΣ ΐϘΜϣ ϡΪΨΘγ ˬήϐλ ϭ Ϣϣ 6.5 ΕΎΤΘϓ ϞϤόϟ ΐϘΜϟ ΪϨϋϭ
.ΔϴϧΪόϣ
ϪϜϓϭ ΐϘΜϤϟ ΐϴϛήΗ

4
○

ΔϴγΎϴϗ ΕΎϘΤϠϣ
1.............. (ϴΗΎϔϤϟ ϭΫ ϑήψϠϟ ςϘϓ ΕΎϔλϮϤϟ) ϑήψϟ ΡΎΘϔϣ (1)
1.......................................................... ϲΒϧΎΟ ξΒϘϣ (2)
1............................................................ ϖϤόϟ ΩΪγ (3)

○
○

.έΎτΧ· ϥϭΩ ΔϴγΎϴϘϟ ΕΎϘϠΤϤϟ ήϴϴϐΗ ϦϜϤϳ

(ΔϠμϔϨϣ ωΎΒΗ˵ ) ΔϳέΎϴΘΧ ΕΎϘΤϠϣ

5

(ΖϨϤγϸϟ) ϲόϓΩ ήϔΣ ΐϘΜϣ (1)
Ϣϣ 18 – Ϣϣ 3.2 ήτϘϟ ϒμϧ
.έΎτΧ· ϥϭΩ ΔϳέΎϴΘΧϻ ΕΎϘϠΤϤϟ ήϴϴϐΗ ϦϜϤϳ

(1 ϞϜθϟ) ϴΗΎϔϤϟ ϭΫ ϑήψϠϟ
.ϑήψϟ ϲϓ ΐϘΜϤϟ ϞΧΩϭ ϑήψϟ ϙϮϜϓ Θϓ (1)
ϲϓ ϩέΩϭ ϑήψϟ ϲϓ ΙϼΜϟ ΕΎΤΘϔϟ Ϧϣ Ϟϛ ϲϓ ϑήψϟ ΡΎΘϔϣ ϊο (2)
.ϡΎϜΣΈΑ ϪτΑέ .(ϲϣΎϣϷ ΐϧΎΠϟ Ϧϣ) ΔϋΎδϟ ΏέΎϘϋ ϩΎΠΗ
ϩέΩϭ ϑήψϟ ΕΎΤΘϓ ϯΪΣ· ϞΧΩ ϑήψϟ ΡΎΘϔϣ ϊο ˬΐϘΜϤϟ ΔϟίϹ (3)
.ΔϋΎδϟ ΏέΎϘϋ ϩΎΠΗ βϜϋ ϲϓ

ΕΎϘϴΒτΗ
:(ϊϓΪϟ) IMPACTϭ (ϥέϭΪϟ) ROTATION Ε˯ήΟ· ϊϤΠΑ ○
ˬΖϴϧήΠϟ ˬϡΎΧήϟ ˬΖϨϤγϷ) ΔΒϠμϟ ΩϮϤϟ ϲϓ ΕΎΤΘϓ ϞϤόϟ ΐϘΜϟ
(ϚϟΫ ϰϟ· Ύϣϭ ˬρϼΒϟ
:(ϥέϭΪϟ) ROTATION ˯ήΟ· ΔτγϮΑ ○
.ϚϴΘγϼΒϟϭ ΐθΨϟϭ ϥΩΎόϤϟ ϲϓ ΕΎΤΘϓ ϞϤόϟ ΐϘΜϟ

(2 ϞϜθϟ) ΡΎΘϔϣ ϥϭΪΑ ϑήψϠϟ
ΐϘΜϤϟ ΐϴϛήΗ (1)
ΪόΑ .ϑήψϟ Θϓϭ ΔϋΎδϟ ΏέΎϘϋ ϩΎΠΗ βϜϋ ϲϓ ΔΒϠΠϟ ϲτΑ Ϣϗ
ΎϤϛ ΔϋΎδϟ ΏέΎϘϋ ϩΎΠΗ ϲϓ ΔΒϠΠϟ ϑήψϟ ϞΧΩ ήϔΤϟ ΐϘΜϣ ϝΎΧΩ·
.ϡΎϣϷ Ϧϣ νϭήόϣ Ϯϫ
ΐϘΜϤϟ Ϛϓ (2)
βϜϋ ϲϓ ΔΒϠΠϟ ϲσ ϝϼΧ Ϧϣ ϑήψϟ Θϓϭ ΖϴΒΜΘϟ ΔϘϠΣ ΐΤγ
.ΔϋΎδϟ ΏέΎϘϋ ϩΎΠΗ

ϞϴϐθΘϟ ϞΒϗ
ΔϗΎτϟ έΪμϣ 1
ΕΎΒϠτΘϤϟ ϖΑΎτϣ ϪϣΪΨΘγ ϢΘϴγ ϱάϟ ΔϗΎτϟ έΪμϣ ϥ Ϧϣ Ϊϛ΄Η
.ΞΘϨϤϟ ϰϠϋ ΓΩϮΟϮϤϟ Ϣγϻ ΔΣϮϟ ϰϠϋ ΓΩΪΤϤϟ ΔϗΎτϟ
ΔϗΎτϟ ΡΎΘϔϣ 2
βΑΎϘϟ ϞϴλϮΗ ΔϟΎΣ ϲϓ .ϑΎϘϳ· ϊοϮϟ ϰϠϋ ΔϗΎτϟ ΡΎΘϔϣ ϥ Ϧϣ Ϊϛ΄Η
ΓΩ ϞϴϐθΗ ϢΘϴδϓ ˬϞϴϐθΗ ϊοϮϟ ϰϠϋ ΔϗΎτϟ ΡΎΘϔϣ ϥΎϛϭ βΒϘϤϟΎΑ
.ήϴτΧ ΙΩΎΣ ωϮϗϭ ϰϟ· ϱΩΆϳ Ϊϗ ΎϤϣ ˬέϮϔϟ ϰϠϋ ΔϗΎτϟ
ϲϓΎοϹ ϞϴλϮΘϟ ϚϠγ 3
ϞϴλϮΗ ϚϠγ ϡΪΨΘγ ˬΔϗΎτϟ έΪμϣ Ϧϣ ϞϤόϟ ΔϘτϨϣ Δϟί· ΪϨϋ
ϞϴλϮΘϟ ϚϠγ Ϟψϳ ϥ ΐΠϳ .ΔϨϨϘϣ Δόγϭ ϑΎϛ
˳ ϚϤγ ϭΫ ϲϓΎο·
.ωΎτΘδϤϟ έΪϘΑ ήϴμϗ
ϲϓΎοϹ
˱

ΔψΣϼϣ
ΔΘΒΜϤϟ ΔϘϠΤϟΎΑ ϲΒϧΎΠϟ ξΒϘϤϟ ΖϴΒΜΘΑ Ϣϗ ˬΔΒϠΠϟ Ϛϓ ϒϗϮΘϳ ΎϣΪϨϋ
(3 ϞϜθϟ) .ΪϴϟΎΑ ΎϬϜϔϟ ΔΒϠΠϟ έΩ ϢΛ ΕΎΒΜΑ ϲΒϧΎΠϟ ξΒϘϤϟ Ϛδϣϭ
(4 ϞϜη) ϥέϭΪϟ ϩΎΠΗ Ϧϣ ϖϘΤΗ 6
ϰϠϋ ςϐπϟΎΑ (ΐϧΎΟ Ώήϗ Ϧϣ) ΔϋΎδϟ ΏέΎϘϋ ϩΎΠΗ ϲϓ ΐϘΜϤϟ έϭΪϳ
.ςϐπϟ έί Ϧϣ R ΐϧΎΟ
βϜϋ ϲϓ ΐϘΜϤϟ ωΎΟέϹ ςϐπϟ έί Ϧϣ L ΐϧΎΠϟ ϰϠϋ ςϐπϟ ϢΘϳ
.ΔϋΎδϟ ΏέΎϘϋ ϩΎΠΗ
(.ΓΩϷ ϞϜϴϫ ϰϠϋ ΓΩϮΟϮϣ L έΎδϴϟϭ R ϦϴϤϴϟ ΕΎϣϼϋ)
˻
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.ΔϴΎΑήϬϜϟ ΓΪόϟ ϞϴϐθΗ ϞΒϗ ςΑήϟ ΡΎΘϔϣ ϭ ςΒπϟ ΩΪϋ ωΰϧ (Ι
ǜž ȱǍƇƄƓȚ ȔǎƐȚ ȤƾƉƁ ǟƴŸ ǓƃǤ ȠƾƄƱž ȶȖ ǓŮȤ ȠƾƄƱž ȢǞűȶ
.ǀƸƫƈŵ ǀŮƾǧȘ ȞȶǋŲ ǟŽȘ ȸȢƻƁ ǀƸǣƾŮǍƷƳŽȚ ȜǋƯŽȚ
ϦϴΑϭ ϚϨϴΑ ΔΒγΎϨϣ ΔϓΎδϣ ϙήΗ ˬΔϴΎΑήϬϜϟ ΓΪόϟ Ϧϣ ΏήΘϘΗ ϻ (Ν
.ΕΎϗϭϷ ϊϴϤΟ ϲϓ ϚϧίϮΗ ϰϠϋ φϓΎΣϭ ΔϴΎΑήϬϜϟ ΓΪόϟ
Ǡź ǚƬźȖ ǚƳƪŮ ȥƾƷƐȚ ǟƴŸ ȜǍƭƸƉŽȚ ǜž ǙŽȣ ǙŽ ǉƵƉƸŴ
.ǀƯŻǞƄƓȚ ǍƸŹ ǗŻȚǞƓȚ
ΎϬΑ ϭ ΔοΎϔπϓ βΑϼϣ ϱΪΗήΗ ϻ ˬΔΒγΎϨϣ βΑϼϣ ˯ΪΗέΎΑ Ϣϗ (Ρ
βΑϼϤϟϭ ϙήόη ΩΎόΑ· ϰϠϋ ˱ΎϤΩ φϓΎΣϭ ˬϲϠΣ ϭ ΔΒΎγ ϑήσ
ΓΪόϟ Ϧϣ ΔϛήΤΘϤϟ ˯ΰΟϷ Ϧϋ ˱ΪϴόΑ ίΎϔϘϟϭ ΎϬϳΪΗήΗ ϲΘϟ
.ΔϴΎΑήϬϜϟ
ǠƴƑȚ ȶȖ ȯȚǍŶȖ ƾƷŮ ǠƄŽȚ ȶȖ ǀǤƾƱƬƱŽȚ ǏŮǾƓȚ ǙƃŵƾƄů ǋŻ
.țƾƲƅƵƴŽ ǀżǍƇƄƓȚ ȔȚǎűǈƾŮ ǚƁǞƭŽȚ ǍƯƪŽȚȶȖ
ϢΘϳϭ ΔϠμΘϣ Ϧϣ Ϊϛ΄Θϓ .έΎΒϐϟ ϊϴϤΠΗϭ ςϔη ίΎϬΟ ΐϴϛήΗ ίΎΟ ϥ· (Υ
.ϢϴϠγ ϞϜθΑ ΎϬϣΪΨΘγ
ǍŶƾƥȚ ǚƸƴƲů ǟŽȘ ȜǎƷűǈȚ ȵǌƀ ȳȚǋƈƄŴȚ ȸȢƻƁ ȴȖ ǜƳƵƓȚ ǜž
.ȤƾƃưŽƾŮ ǀƲƴƯƄƓȚ
:ΎϬΑ ΔϳΎϨόϟϭ ΔϴΎΑήϬϜϟ ΓΪόϟ ϡΪΨΘγ ΔϘϳήσ (4
ΔϴΎΑήϬϜϟ ΓΪόϟ ϡΪΨΘγϭ ˬΔϴΎΑήϬϜϟ ΓΪόϟ ϡΪΨΘγ ϲϓ ρήϔΗ ϻ (
.ϪΑ ϡϮϘΗ ϱάϟ ϞϤόϠϟ ΔΒγΎϨϤϟ
Țǌƀ ȴƼź ǙŽǌŽ ǀƫƫƥȚ ǀƸǣƾŮǍƷƳŽȚ ȜǋƯŽȚ ǙžȚǋƈƄŴȚ ǋƶŸ
ǀƵƷƵƴŽ ȹ ƾƯƃů ȹ ƾƶžȖ ǍƅżȖȶ ǚƬźȖ ǀƆƸƄſ ǟƴŸ ȲǞƫƑȚ ǟƴŸ ȱǋŸƾƉƁ
.ƾƷŽ țƾƲƅƓȚ ǛƸƵƫů Ɩ ǠƄŽȚ
ΓΪόϟ ϡΪΨΘδΗ ϻ ϞϤόϟ Ϧϋ ϞϴϐθΘϟ ΡΎΘϔϣ ϞτόΗ ΔϟΎΣ ϲϓ (Ώ
.ΔϴΎΑήϬϜϟ
ƾƷŮ ȨƾƒȚ ǚƸưƪƄŽȚ ȠƾƄƱž Ǡź ǛƳƇƄŽȚ ǜƳƚ ǽ ǀƸǣƾŮǍƷż ȜǋŸ ȸȖ
.ȠƾƄƱƓȚ Țǌƀ ȠǾǧȘ ƿƆƁȶ ƾƷžȚǋƈƄŴȚ ǋƶŸ ȹ ȚǍƭų ǚƳƪů ƾƷſƼź
ϭ ΕϼϳΪόΗ ϱ ˯ήΟ· ϞΒϗ ΔϗΎτϟ έΪμϣ Ϧϋ βΑΎϘϟ ϞμϔΑ Ϣϗ (Ε
.ΔϗΎτϟ ΕϭΩ ϦϳΰΨΗ ϭ ΕΎϘΤϠϤϟ ήϴϴϐΗ
ǚƳƪŮ ǀƸǣƾŮǍƷƳŽȚ ȜǋƯŽȚ ǚƸưƪů ȵǌƀ ȪƾƸƄŲǽȚ ȝȚȔȚǍűȘ ǕƶƢ
.ȢǞƫƲž ǍƸŹ
ϝϭΎϨΘϣ Ϧϋ ˱ΪϴόΑ ΔϣΪΨΘδϣ ήϴϐϟ ΔϴΎΑήϬϜϟ ΩΪόϟ ϦϳΰΨΘΑ Ϣϗ (Ι
ϞϴϐθΗ Ϧϋ ΓήϜϓ ϪϳΪϟ βϴϟ κΨη ϱϷ ϤδΗ ϻϭ ϝΎϔσϷ
.ΎϬϠϴϐθΗ ϭ ΕϭΩϷ ϩάϫ Ϧϣ ΏήΘϗϻΎΑ ΏΎϘΜϤϟ
ƞŮȤǋž ǍƸưŽȚ ȨƾƈŵǈȚ ȸǋƁȖ Ǡź ȜȤǞƭų ǚƅƢ ǚƸưƪƄŽȚ ȝȚȶȢȖ
.ƾƷƸƴŸ
ΔϴΣΎϧ Ϧϣ ˱ΪϴΟ ΎϬμΤϔΑ Ϣϗ ˬΔϴΎΑήϬϜϟ ΩΪόϟ Δϣϼγ Ϧϣ Ϊϛ΄Η (Ν
˯ΰΟ ϱ ϲϓ ήδϛ ϱ ΩϮΟϭ ϭ ΔϛήΤΘϤϟ ˯ΰΟϷ ςΑήΗ ϯΪϣ
.ΎϬϠϴϐθΗ ϰϠϋ ήΛΆϳ ΎϤΑ ΎϬΰΟ Ϧϣ
ϞΒϗ ΎϬΣϼλ· ΐΠϳ ϞϴϐθΘϟ ΕϭΩ΄Α ϒϠΗ ΙϭΪΣ ΔϟΎΣ ϲϓ
.ϡΪΨΘγϻ
ǚƳƪŮ ǀſƾƸƫŽȚ ǀƸƴƵƯŮ ȳƾƸƲŽȚ ȶȖ ǚƸưƪƄŽȚ ȝȚȶȢȖ ǀſƾƸǧ ȳǋŸ
.ȞȢȚǞƑȚ ǜž ǍƸƅƳŽȚ ȞȶǋŲ ǟŽȘ ȸȢƻƁ ǉƸƇǧ ǍƸŹ
Δϔϴψϧϭ ΓΩΎΣ ϊϴτϘΘϟ ΕϭΩ ϰϠϋ υΎϔΤϟ ϰΟήϳ (Ρ
ǚƷƉƁ ǂƸƇŮ ȯȚǞƑȚ ȜȢƾŲ ǕƸƭƲƄŽȚ ȝȚȶȢȖ ǟƴŸ ȫƾƱƑȚ ǟűǍƁ
.ƾƷƸź ǛƳƇƄŽȚ
ϖϓϮΘϳ ΎϤΑ ˬΦϟ· ϊτϘϟ ϡϼϗϭ ΕΎϘΤϠϤϟϭ ˬΔϗΎτϟ ΓΩ ϡΪΨΘγ (Υ
ΔϗΎτϟ ΓΩ ωϮϨϟ ΔμμΨϤϟ ΔϘϳήτϟΎΑϭ ΕΎϤϴϠόΘϟ ϩάϫ ϊϣ
ΏϮϠτϤϟ ϞϤόϟϭ ϞϤόϟ ϑϭήχ έΎΒΘϋϻ ϲϓ ϊοϮϟ ϊϣ ˬΩΪΤϤϟ
.ϪΑ ϡΎϴϘϟ
ǟŽȘ ƾƷŽ ǀƫƫƥȚ ǍƸŹ ȩȚǍŹȀŽ ǀŻƾƭŽȚ ȜȚȢȖ ȳǋƈƄŴȚ ȸȢƻƁ ǋŻ
.ǍƸƭų ǗŻǞž ȢǞűȶ
ΔϣΪΨϟ (5
ςϘϓϭ ϦϴμμΨΘϤϟ ϞΒϗ Ϧϣ ςϘϓ ΔϴΎΑήϬϜϟ ϚΗΪϋ ϴϠμΘΑ Ϥγ (
. ςϘϓ ΔϴϠλϷ έΎϴϐϟ ϊτϗ ϝΎϤόΘγΈΑ
.ȥƾƷƐȚ ȴƾžȖ ǟƴŸ ǀƮźƾƤȚ ǙŽȣ ǜžƻƁ
ΕΎσΎϴΘΣϻ
.Ϧδϟ έΎΒϛϭ ϝΎϔσϷ ϝϭΎϨΘϣ Ϧϋ ˱ΪϴόΑ ΔϴΎΑήϬϜϟ ΓΪόϟ ϊοϭ ϰΟήϳ
Ϧϋ ΓΪϴόΑ ΔϴΎΑήϬϜϟ ΓΪόϟ ϰϠϋ υΎϔΤϟ ΐΠϳ ϡΪΨΘγϻ ϡΪϋ ΔϟΎΣ ϲϓ
.Ϧδϟ έΎΒϛϭ ϝΎϔσϷ ϝϭΎϨΘϣ
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ΔϣΎόϟ Δϣϼδϟ ΕΎϤϴϠόΗ
!!! ήϳάΤΗ
ΕΎϤϴϠόΘϟ ϊϴϤΟ Γ˯ήϗ ϰΟήϳ
ΔϣΪλ ΙϭΪΣ ϰϟ· ϩΎϧΩ ΔΤοϮϤϟ ΕΎϤϴϠόΘϟ ϩάϬΑ ϡΰΘϟϻ ϡΪϋ ϱΩΆϳ Ϊϗ
.ΓήϴτΧ ΔΑΎλ· ϭ ϖϳήΣ ΏϮθϧ ϭ ΔϴΑήϬϛ
ΔΤοϮϤϟ ΕήϳάΤΘϟ ϊϴϤΟ ϲϓ ΩέϮϟ "ΔϴΎΑήϬϜϟ ΓΪόϟ" ϠτμϤϟ
ΓΪόϟ ϭ ϚΑ ΔλΎΨϟ (ΔϴϜϠδϟ) Δϴδϴήϟ ΔϴΎΑήϬϜϟ ΓΪόϟ ϰϟ· ήϴθϳ ϩΎϧΩ
.ΔϳέΎτΒϠϟ (ΔϴϜϠγϼϟ) ΔϴΎΑήϬϜϟ
:ΔϴϟΎΘϟ ΕΎϤϴϠόΘϟ ωΎΒΗ ϰΟήϳ
ϞϤόϟ ΔϘτϨϣ ϥΎϣ (1
.ϚϠϐη ϥΎϜϣ Γ˯Ύο· ϦδΣϭ ΔϓΎψϧ ϰϠϋ φϓΎΣ (
ȜȔƾƬž ǍƸưŽȚ ǚƵƯŽȚ ȝǽƾƆžȶ ǚƵƯŽȚ ȴƾƳž Ǡź ǟǤǞƱŽƾź
.ȞȢȚǞŲ ȬǞŻȶ Ǡź ƿƃƉƄů
ΩϮΟϭ ϲϓ ϱ ΔϳέΎΠϔϧ ˯ϮΟ ϲϓ ΔϴΎΑήϬϜϟ ΩΪόϟ ϞϴϐθΘΑ ϢϘΗ ϻ (Ώ
.έΎΒϏ ϭ ϝΎόΘηϼϟ ΔϠΑΎϗ ΕίΎϏ ϭ ϞϮγ
.ǀƶųȢǈȚ ȤƾƃŹ ȲƾƯŵȘ ǟƴŸ ǚƵƯů ȜȤȚǍŵ ǀƸǣƾŮǍƷƳŽȚ ȢǋƯŽȚ ȞǋƎ
ϝΎϔσϷ ϝϭΎϨΘϣ Ϧϋ ΓΪϴόΑ ΔϴΎΑήϬϜϟ ΩΪόϟ ϥϮϜΗ ϥ ϰϠϋ φϓΎΣ (Ε
.ϚΑ ϦϴτϴΤϤϟ ϭ
ȱǋƲź ǟŽȘ ȸȢƻů ȴȖ ǜƳƵƓȚ ǜž ǁƸƄƪƄŽȚ ȲƾƳŵȖ ǜž ǚƳŵ ȸȖ
.ȜǍƭƸƉŽȚ
ΔϴΑήϬϜϟ ΕΎϣΪμϟ Ϧϣ ΔϳΎϗϮϟ (2
ϱΎΑ βΑΎϘϟ ϞϳΪόΗ ήψΤϳ ˬ˯ΎΑήϬϜϟ άϔϨϤΑ βΑΎϘϟ ϞϴλϮΗ ΐΠϳ (
.ΔϘϳήσ
.ΔϴοέϷ ΔϴΎΑήϬϜϟ ΩΪόϟ ϊϣ ΊϳΎϬϣ βΑΎϗ ϱ ϡΪΨΘδΗ ϻ
ǜž ǀƵǣǾƓȚ ǏŮƾƲƓȚȶ ƾƀǍƸƸưů ǛƄƁ ǛŽ ǠƄŽȚ ǏŮȚǞƲŽȚ ǒƱƈů
. ǀƸǣƾŮǍƷƳŽȚ ȝƾžǋƫŽȚ ȞȶǋŲ Ǎƭų
ΐϴΑΎϧϷ ϞΜϣ ΔϴοέϷ τγϷ ϊϣ ϱΪδΠϟ βϣϼΘϟ ΐϨΠΗ (Ώ
.ΪϗϮϤϟϭ ΕΎΟϼΜϟϭ ΔϳέήΤϟ ΕϻΩΎΒϤϟϭ
ȱƾƶƀ ǀƸǤȤǈȚ ǉƭŴǈȚ Ǚƴů ǜž ȸǈ ǙƵƉű ǀƉžǾž ǀŽƾŲ Ǡź
.ǀƸŮǍƷż ǀžǋƫŽ ǙǤǍƯƄŽ ȜȤǞƭų
.ΔΑϮσήϟ ϭ ήτϤϠϟ ΔϴΎΑήϬϜϟ ΩΪόϟ νήόΗ ϻ (Ε
ȜǋƯŽȚ ǚųȚȢ ǟŽȘ ȔƾƓȚ țǍƉů ȴȘ ǀƸǣƾŮǍƷƳŽȚ ȝƾžǋƫŽȚ Ǎƭų ȢȚȢǎƁ
.ǀƸǣƾŮǍƷƳŽȚ
ϭ ϞϤΤϟ ˱ΎϘϠτϣ ϪϠϤόΘδΗ ϻ ˬ(ϚϠδϟ) ϞΑΎϜϟ ϝΎϤόΘγ ˯ϲδΗ ϻ (Ι
.βΒϘϤϟ Ϧϣ βΑΎϘϟ ΐΤδϟ ϭ ΔϴΎΑήϬϜϟ ΓΪόϟ ϊϓΩ ϭ Ϊη
ϑϮΤϟ ϭ Ζϳΰϟ ϭ ΓέήΤϟ έΩΎμϣ Ϧϋ ˱ΪϴόΑ ϪϴϠϋ φϓΎΣϭ
.ΔϛήΤΘϤϟ ίΎϬΠϟ ˯ΰΟ ϭ ΓΩΎΤϟ
Ǎƭų ǜž ǀƳŮƾƪƄƓȚ ȶȖ ǀƱŽƾƄŽȚ (ȱǾŴǈȚ) ȝǾŮƾƳŽȚ ǋƁǎů
.ǀƸŮǍƷƳŽȚ ȝƾžǋƫŽȚ
ϚϠγ ϡΪΨΘγΎΑ μϨϳ ˬΝέΎΨϟΎΑ ΔϴΎΑήϬϜϟ ΓΪόϟ ϞϴϐθΗ ΔϟΎΣ ϲϓ (Ν
.ϲΟέΎΨϟ ϝΎϤόΘγϻ ϊϣ ΐγΎϨΘϳ (ϞΑΎϛ)
ǚƸƴƲƄƴŽ ǠűȤƾƒȚ ȲƾƵƯƄŴǽȚ Ǖž ƿŴƾƶž ǙƴŴ ȳȚǋƈƄŴƾŮ ǛŻ
.ǀƸŮǍƷż ǀžǋƫŽ ȩǍƯƄŽȚ ȜȤǞƭų ǜž
ΔϴμΨθϟ Δϣϼδϟ (3
˱ Ϧϛ (
ΓΪόϟ ΔτγϮΑ ϞϤόϟΎΑ Ϣϗϭ ϪϠόϔΗ Ύϣ ϰϟ· ϪΒΘϧϭ ΎψϘϳ
ϙέϮόη ΔϟΎΣ ϲϓ ΔϴΎΑήϬϜϟ ΓΪόϟ ϡΪΨΘδΗ ϻ .ϞϘόΘΑ ΔϴΎΑήϬϜϟ
ΩϮϣ ϭ ΔϳϭΩ ϭ ΓέΪΨϣ ΩϮϣ ήϴΛ΄Η ΖΤΗ ΖϨϛ Ϋ· ϭ ΐόΘϟΎΑ
.ΔϴϟϮΤϛ
ǋŻ ǀƸǣƾŮǍƷƳŽȚ ȜǋƯŽȚ ȳȚǋƈƄŴȘ ǋƶŸ ȜǋŲȚȶ ǀƮƇƴŽ ȵƾƃƄſȁȚ ȳǋŸ
.ȜǍƸƭų ǀŮƾǧȘ ǟŽȘ ȸȢƻƁ
.ϦϴόϠϟ ϲϗϮϟ ωΎϨϘϟ ˯ΪΗέΎΑ Ύ˱ϤΩ Ϣϗ .ϥΎϣϷ ΕϭΩ ϡΪΨΘγ (Ώ
ǀƁǌŲȖ ȶȖ ȤƾƃưŽȚ ǜž ǠŻȚǞŽȚ ȬƾƶƲŽȚ ǚƅž ȴƾžǈȚ ȝȚȶȢȖ ǚƵƯƄŴ
ǕƵƉŽȚ ǀƁƾƵŲ ȜǎƷűȖ ȶȖ ǀƃƴǧ ǀƯƃŻ ȶȖ ȰǽǎſǾŽ ȜȢƾƬƓȚ ȴƾžǈȚ
ȝǽƾƵƄŲȚ ǚƸƴƲů ǟƴŸ ǀƶƸƯž ȯȶǍŷ Ǡź ƾƷžȚǋƈƄŴȚ ǛƄƁ ǠƄŽȚȶ
.ǀƸƫƈŵ ȝƾŮƾǧȁ ȩǍƯƄŽȚ
ϊοϭ ϲϓ ΡΎΘϔϤϟ ϥ Ϧϣ Ϊϛ΄Η .ΩϮμϘϤϟ ήϴϏ ϞϴϐθΘϟ ΐϨΠΗ (Ε
.ϞϴλϮΘϟ ϞΒϗ ϑΎϘϳϹ
ǚƸǧǞů ȶȖ ȠƾƄƱƓȚ Ǡź ǙƯƃǧȘ ȢǞűȶ Ǖž ǀŻƾƭŽȚ ȝȚȶȢȖ ǚƵŲ ȸȢƻƁ
ǟŽȘ ǚƸưƪƄŽȚ ǕǤȶ Ǡź ȠƾƄƱƓȚ ƾƷƸź ȴǞƳƁ ǠƄŽȚ ǀŻƾƭŽȚ ȝȚȶȢȖ
.ȞȢȚǞŲ ȬǞŻȶ ȲƾƵƄŲȚ
˺
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A
1
2
31
32
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32 1
32 2
32 3
33
34
35 1

B
995-344
987-576
321-814
322-357
322-857
939-556
322-851
620-2DD
322-850
984-101
959-150
322-845
316-321
322-852
322-858
322-841
322-842
322-840
322-859
322-847
–––––––
322-848
306-353
981-328
319-535
322-844
–––––––
322-849
322-860
322-846
608-DDM
939-553
360-654C
360-654E
360-654F
322-843
981-824
340-589C

C
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1

D

D445
110V

110V
220V-230V
240V

608DDC2PS2L

D5

D3.5
“11”

S-22

“20-22”

D545

D6.35

6202DDCMPS2L

13VLRB-D
13VLRH-N

M625

A
B
35 2 340-589E
35 3 340-589F
36 608-VVM
37
322-861
38
–––––––
39
301-653
40
322-862
41
322-853
42
322-854
43
321-630
44 1 322-517
44 2 322-518
45
999-041
46
955-203
47
–––––––
48
994-273
49
992-635
50
321-631
51 1 321-634
51 2 322-519
52
984-750
53
937-631
54
953-327
55
–––––––
501 –––––––
502 –––––––
503 303-709

C
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
D8.8

55L
110V-240V
“GBR (110V)”
D416

100L
220V-240V
“GBR (110V)”

D420

D
220V-230V
240V
608VVC2PS2L
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