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English
AC/DC ADAPTER SAFETY
WARNINGS
1. Please only use the professional power tools specified
in this manual and in HiKOKI catalogs. Failure to do so
may result in accident, injury or malfunction.
2. Please use the product properly.
(1) Always use the charger at the voltage specified on the
nameplate. Do not use with boosters or other types of
transformers.
Doing so could result in overheating or fire.
(2) Do not use the adapter at temperatures less than
-10°C or at 40°C or higher.
(3) When the adapter is not in use or when being
maintained and inspected, disconnect the power cord
of the adapter from the receptacle.
3. Never short-circuit the rechargeable battery. Shortcircuiting the battery will cause a great electric current
and overheat. It results in burn or damage to the
battery.
4. Do not handle the adapter's power plug with wet
hands. Doing so may result in electric shock.
5. Avoid dangerous environment. Don't expose power
tools and adapter to rain. Don't use power tools and
adapter in damp or wet locations. And keep work
area well lit. Never use power tools and adapter near
flammable or explosive materials. Do not use tool and
adapter in presence of flammable liquids or gases.
6. Do not dispose of the adapter in fire. If the adapter is
burnt, it may explode.
7. Never disassemble the adapter.
8. Do not use the product if the tool or the adapter
terminals (battery mount) are deformed. Installing the
adapter could cause a short circuit that could result in
smoke emission or ignition.
9. Keep the tool's terminals (battery mount) free of swarf
and dust. Prior to use, make sure that swarf and dust
have not collected in the area of the terminals. During
use, try to avoid swarf or dust on the tool from falling
on the adapter. When suspending operation or after
use, do not leave the tool in an area where it may be
exposed to falling swarf or dust. Doing so could cause
a short circuit that could result in smoke emission or
ignition.
10. Do not pierce adapter with a sharp object such as a
nail, strike with a hammer, step on, throw or subject
the adapter to severe physical shock.
11. Do not use an apparently damaged or deformed
adapter.
12. Do not use the adapter in reverse polarity.
13. Keep work area clean. Cluttered areas and benches
invite accidents.
14. This appliance is not intended for use by persons
(including children) with reduced physical, sensory
or mental capabilities, or lack of experience and
knowledge, unless they have been given supervision
or instruction concerning use of the appliance by a
person responsible for their safety.
Children should be supervised to ensure that they do
not play with the appliance.
15. Store idle tools and adapter. When not in use, tools
and adapter should be stored in dry, high or lockedup place — out of reach or children. Store tools and
adapter in a place in which the temperature is less
than 40°C.
16. Don’t abuse cord. Never carry AC/DC adapter by cord
or yank it to disconnect from receptacle. Keep cord
from heat, oil and sharp edges.
17. Take good care of the AC/DC adapter.
Prior to use, inspect the plug and cord of the AC/DC
adapter. If there is any damage, contact the place of
purchase for repairs.
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18. For repairs, use a store that specializes in AC/DC
adapters.
Persons other than a service person should not take
apart, repair or modify the AC/DC adapter.
Doing so could result in injury from fire or malfunction.
If there are any abnormalities to the AC/DC adapter,
send it out to be inspected or repaired.
Do not modify this AC/DC adapter as it conforms to
applicable safety standards.
Always contact the place of purchase for repairs.
Repairing the adapter yourself could result in accident
or injury.
19. The product has built-in precision parts. Avoid
dropping or inflicting strong impact.
Doing so may cause malfunction.
20. Make sure that the adapter is installed firmly. If it is as
all loose it could come oﬀ and cause an accident.
21. Periodically inspect the product.
22. Do not use the product if the tool or the AC/DC adapter
terminals (AC/DC adapter mount) are deformed.
Installing the AC/DC adapter could cause a short
circuit that could result in smoke emission or ignition.
23. Keep the tool’s terminals (AC/DC adapter mount) free
of swarf and dust.
○ Prior to use, make sure that swarf and dust have not
collected in the area of the terminals.
○ During use, try to avoid swarf or dust on the tool from
falling on the AC/DC adapter.
○ When suspending operation or after use, do not leave
the tool in an area where it may be exposed to falling
swarf or dust.
Doing so could cause a short circuit that could result
in smoke emission or ignition.
24. To prevent electric shock, connect to a power source
equipped with a ground fault circuit breaker.
25. Prior to use, make sure that the DC cord insulation is
not torn or that the case is not cracked.
Do not use the product if there is a break in the DC
cord, the insulation is torn, or the case is damaged.
26. Before starting operation, make sure that the vicinity
of the box’s vent is free from any wood shavings or
iron powder.
Also, do not use in locations where iron powder is
abundant, or in areas where there is rain, snow or
other water sources that could wet the product.
27. Make sure there are no solid metal material or liquid
in the adapter box. Failure to do so may result in
damage.
28. Be careful not to step on the box. Also, make sure the
box is placed in a location where it won’t be stepped
on. Do not place in a location where the box could be
immersed in water when it rains.
29. The adapter, power supply box and the inside of the
DC cord generates a boosted high voltage of 380 V so
please be careful of the following.
○ Do not disassemble the product.
○ Do not drop or expose to impact.
In the event the product is damaged from strong
impact, do not use the product.
○ Do not use the product in areas exposed to rain, snow,
iron powder or wet condition.
○ Do not touch the product with wet hands.
○ Do not spill or pour liquid onto the product.
○ Do not pull the cord with excessive force.
○ Use the product in a well-ordered work environment.
30. When the temperature protective feature frequently
cuts the power oﬀ, do not overload the machine with
continued work, but let the machine rest for a little
before continuing operation.
31. The machine does get hot. However, this does not
indicate an abnormality.
Keep the electricity running and operate the internal
fan to cool the machine before carrying it elsewhere.
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When carrying the product, make sure to use the cord
armor. The case may be hot so please be careful.
32. During use, do not pull the cord to move the Box.
Doing so may result in damage.
33. Do not use more that a single cord reel of 30 meters.
Doing so may result in damage.
34. During use, if the machine stops running after the
Box’s LED lamp blinks, confirm the power supply
environment.
35. Do not drag the cord when using or carrying the
machine.
Doing so may tear the cord insulation or break the
cord which could result in electric shock.
36. Do not stretch the cord out any more than required.
When using tools such as gardening clippers or
circular saws, always make sure of the power cord’s
position to avoid cutting the cord during operation.
37. To use the AC/DC adapter after it shuts down due to
high temperature, disconnect the box’s power plug,
wait for the LED lamp to go out and then reconnect
the box’s power plug. If the machine cuts oﬀ even
after suﬃciently cooling it oﬀ with the built-in fan,
discontinue use as there may be a problem with the
machine.
38. Do not use this product near a radio. Doing so could
cause noise from the radio, making it diﬃcult to listen
to a broadcast.
39. This is a power source for multi volt products. Do not
use with 18 V products or chargers. Doing so could
result in damage.
40. Overload behavior may diﬀer when compared with
BSL36B18 battery use.
With the battery where the LED should blink on the
main unit, the LED on the AC/DC adapter may blink
instead.
41. Do not use this product near a pacemaker or other
similar implanted device, which may be aﬀected by a
magnetic field produced by this product.

SYMBOLS
WARNING
The following show symbols used for the
machine. Be sure that you understand their
meaning before use.
ET36A: AC/DC Adapter
To reduce the risk of injury, user must read
instruction manual.
Only for EU countries
Do not dispose of electric tools together with
household waste material!
In observance of European Directive 2012/19/
EU on waste electrical and electronic
equipment and its implementation in
accordance with national law, electric tools
that have reached the end of their life must
be collected separately and returned to an
environmentally compatible recycling facility.
kg

Weight
(According to EPTA-Procedure 01/2003)
Prohibited action
Warning

APPLICATION
DC power supply for professional 36V product compatible
with multi volt battery

PRECAUTIONS FOR AC/DC ADAPTER

SPECIFICATION

The adapter equips with the protection function to stop
the output. In the cases of 1 to 2 described below, when
using this product, even if you are pulling the switch, the
motor may stop. This is not the trouble but the result of
protection function.
1. If the tool is overloaded, output may stop. In this case,
release the switch of tool and eliminate causes of
overloading.
2. If the adapter is overheated under overload work,
output may stop.
In situations like this, discontinue use of the adapter
and detach it from the tool. Allow the adapter to cool
in a location such as a shaded area with good air
circulation. After that, you can use it again.

Model

Outlet plug

8

Adapter

2

AC cable

9

Terminal

3

Error lamp

0

Latch

4

Box

!

Power lamp

5

DC cable

@

Professional 36V
products compatible
with multi volt battery

6

Ventilation holes

#

Product not compatible
with multi volt battery

7

Error lamp

36 V

Power input

1150 W

Operating
temperature range

-10°C – 40°C

Available cordless
products*1

Professional 36V products
compatible with multi volt battery
Adapter : 0.8 kg
Box : 1.2 kg

Weight

*1: For details, see our general catalog or other related
information.

NAMES OF PARTS (Fig. 1 – Fig. 2)
1

ET36A

Output voltage

MOUNTING AND OPERATION
Action
Removing and inserting the
adapter

Figure

Page

2

2

4
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INDICATION OF THE INDICATOR LAMP
Table 1
Indications of the indicator lamp
Status

Power
Lamp
(GREEN)

Error lamp
(RED)

Blinks

Light oﬀ

Before use
Lights

Box

Tool can be used
Blinks

Power
suspended

Power
suspended

Plugged into power
source

Light oﬀ

Power on
Adapter

Indicates

Lights for 0.5 seconds. Does not light
for 0.5 seconds. (oﬀ for 0.5 seconds)
Blinks

Lights

Lights for 0.1 seconds. Does not light
for 0.1 seconds. (oﬀ for 0.1 seconds)

Blinks

Lights for 0.5 seconds. Does not light
for 0.5 seconds. (oﬀ for 0.5 seconds)

MAINTENANCE AND INSPECTION

Adapter cannot be used
due to high temperature.
(Can be used once the
adapter is cooled)

Overload

Cannot be used because
the temperature in the
box is too high
(Can be used once the
box is cooled)

NOTE
Due to HiKOKI’s continuing program of research and
development, the specifications herein are subject to
change without prior notice.

1. 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.
2. Cleaning of the adapter
When the adapter is stained, wipe with a soft dry cloth
or a cloth moistened with soapy water. Do not use
chloric solvents, gasoline or paint thinner, for they melt
plastics.
3. Inspection of terminals (tool and battery)
Check to make sure that swarf and dust have not
collected on the terminals.
On occasion check prior, during and after operation.
CAUTION
Remove any swarf or dust which may have collected
on the terminals.
Failure to do so may result in malfunction.
4. Store idle adapter
When not in use, the adapter should be stored in dry,
high or locked-up place — out of reach of children.
CAUTION
In the operation and maintenance of power tools, the
safety regulations and standards prescribed in each
country must be observed.

5
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TROUBLESHOOTING GUIDE
WARNING
○ To avoid injury from an accidental start, turn the switch OFF and remove the plug from the power source
and remove the AC/DC adapter from the tool before making any adjustments.
○ All electrical or mechanical repairs should be done only by qualified service technicians. Contact HiKOKI
Authorized Service Center.
Symptom

Possible cause

Remedy

Cannot be attached to the
main unit
Does not operate

● Used with a 14.4 V/18 V product
Use with a 36 V product that is compatible
● Used with a 36 V product that is
with multi volt battery.
incompatible with a multi volt battery.

Suddenly stops

The tool or the AC/DC adapter became
overheated

Allow the tool and the AC/DC adapter to
fully cool.

The tool was overloaded

Remove the cause of the overload.

Protection function activated due to
consecutive use with high workloads.

Not a problem. Avoid high workloads when
operating unit.

Overheating caused by the box or
adapter’s ventilation hole being blocked by
obstructions such as cloth or wood scraps

Remove any obstructions blocking the
ventilation hole to allow air to reach the
box and adapter.

Box at high temperature

Disconnect the box’s power plug and allow
the box to fully cool.

Problem with power source

Use of multi-outlet or single outlet
extension cords may cause insuﬃcient
voltage. Use a power source capable of
providing a voltage of 100 V.
When the power source is disconnected,
allow over 30 seconds to pass before
reconnecting.

The adapter is hot

Heats up with continuous use

Continue with electric conduction and
allow the unit to fully cool by fan or in a
shaded area with good air circulation.

Something is wrong
with the operation of
the overload protection
function

Overload protection function’s activation
conditions vary when using a battery as
opposed to using an AC/DC adapter

Not a problem. To protect the unit, avoid
overload during operation.

Frequently stops

The box’s error lamp blinks
and comes to a halt

6
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особами, яким бракує досвіду чи знань, якщо за
ними не наглядає відповідальна за їхню безпеку
особа або ж вони не отримали вказівки від такої
особи стосовно використання пристрою.
Наглядайте за дітьми, щоб вони не гралися з цим
пристроєм.
15. Належно зберігайте інструменти та адаптер, коли
вони не використовуються. Якщо інструменти та
адаптер не використовуються, їх слід зберігати в
сухому, високо розташованому або зачиненому
місці, щоб вони були недоступними для дітей.
Зберігайте інструменти та адаптер у місці, де
температура не перевищує 40°С.
16. Використовуйте шнур акуратно. Ніколи не
переносьте адаптер змінного/постійного струму за
шнур і не тягніть за шнур, щоб відключити адаптер
від розетки. Оберігайте шнур від нагрівання, мастил
та гострих країв.
17. Належно доглядайте за адаптером змінного/
постійного струму.
Перед використанням огляньте шнур і мережеву
вилку адаптера змінного/постійного струму. Якщо
є будь-які пошкодження, зверніться за місцем
придбання щодо ремонту.
18. Щодо ремонту звертайтеся в магазин, який
спеціалізується на адаптерах змінного/постійного
струму.
Розбирати, ремонтувати або змінювати адаптер
змінного/постійного струму мають тільки спеціалісти
з технічного обслуговування.
Невиконання цієї вимоги може призвести до
травмування через загоряння або стати причиною
несправності.
Якщо адаптер змінного/постійного струму працює
з будь-якими порушеннями, надішліть його для
перевірки або ремонту.
Цей
адаптер
змінного/постійного
струму
забороняється
модифікувати,
оскільки
він
виготовлений відповідно до діючих стандартів
безпеки.
Щодо ремонту завжди звертайтеся за місцем
придбання.
Ремонт адаптера, зроблений власноручно, може
призвести до нещасного випадку або травмування.
19. Пристрій має вбудовані прецизійні деталі. Не
допускайте падіння або сильних ударів.
Це може призвести до несправності.
20. Упевніться, що адаптер установлено надійно. В
іншому випадку він може від’єднатись і призвести
до нещасного випадку.
21. Періодично перевіряйте пристрій.
22. Не використовуйте пристрій у разі деформації
контактів інструмента або адаптера змінного/
постійного струму (кріплення адаптера змінного/
постійного струму).
Установлення адаптера змінного/постійного струму
може спричинити коротке замикання, яке може
призвести до появи диму або загоряння.
23. Слідкуйте за тим, щоб на контактах інструмента
(кріпленні адаптера змінного/постійного струму) не
було металевої стружки й пилу.
○ Перед використанням переконайтеся, що в зоні
контактів нема металевої стружки й пилу.
○ Під час використання намагайтеся уникати падіння
металевої стружки або пилу з інструмента на
адаптер змінного/постійного струму.
○ У разі призупинення роботи або після використання
не залишайте інструмент у місцях, де на нього може
потрапляти металева стружка або пил.
Це може спричинити коротке замикання, яке може
призвести до появи диму або загоряння.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ДЛЯ
БЕЗПЕЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
АДАПТЕРА ЗМІННОГО/ПОСТІЙНОГО
СТРУМУ
1. Будь ласка, використовуйте тільки професійні
електроінструменти, зазначені в цьому посібнику та
в каталогах HiKOKI. Невиконання цієї вимоги може
призвести до нещасного випадку, травмування чи
несправності.
2. Будь ласка, використовуйте пристрій належним
чином.
(1) Завжди використовуйте зарядний пристрій за
напруги, указаної на паспортній табличці. Не
використовуйте з підсилювачами та іншими типами
трансформаторів.
Це може призвести до перегрівання або займання.
(2) Не використовуйте адаптер за температури нижче
ніж -10°C або вище ніж 40°C.
(3) Коли адаптер не використовується, а також для
будь-якого обслуговування або огляду від’єднуйте
шнур живлення адаптера від мережевої розетки.
3. Ніколи не замикайте акумуляторну батарею
накоротко. Замикання батареї накоротко призведе
до різкого збільшення струму й перегріву. У
результаті батарея згорить або буде пошкоджена.
4. Не беріть мережеву вилку адаптера вологими
руками. Це може призвести до ураження
електричним струмом.
5. Уникайте
небезпечного
навколишнього
середовища. Не залишайте електроінструменти
та адаптер під дощем. Не використовуйте
електроінструменти та адаптер у вологих і сирих
місцях. Забезпечте належне освітлення робочого
місця. Категорично заборонено користуватися
електроінструментами та адаптером поблизу
легкозаймистих або вибухонебезпечних речовин.
Не користуйтеся інструментом і адаптером поблизу
легкозаймистих рідин чи газів.
6. Не утилізуйте адаптер, викидаючи його у вогонь.
Якщо адаптер загориться, він може вибухнути.
7. Ніколи не розбирайте адаптер.
8. Не використовуйте пристрій у разі деформації
контактів інструмента або адаптера(кріплення
батареї). Установлення адаптера може спричинити
коротке замикання, яке може призвести до появи
диму або загоряння.
9. Слідкуйте за тим, щоб на контактах інструмента
(кріпленні батареї) не було металевої стружки й
пилу. Перед використанням переконайтеся, що в
зоні контактів нема металевої стружки й пилу. Під
час використання намагайтеся уникати падіння
металевої стружки або пилу з інструмента на
адаптер. У разі призупинення роботи або після
використання не залишайте інструмент у місцях, де
на нього може потрапляти металева стружка або
пил. Це може спричинити коротке замикання, яке
може призвести до появи диму або загоряння.
10. Не проколюйте адаптер гострими предметами,
наприклад, цвяхом, не бийте молотком, не
наступайте на нього, не кидайте й не піддавайте
адаптер сильним механічним ударам.
11. Не
використовуйте
явно
пошкоджений
і
деформований адаптер.
12. Не використовуйте адаптер у зворотній полярності.
13. Підтримуйте чистоту на робочому місці. Захаращені
робочі місця та столи – причина нещасних випадків.
14. Цей пристрій не призначений для використання
особами (зокрема дітьми) з обмеженими фізичними,
сенсорними чи розумовими здібностями або
7
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24. Щоб уникнути ураження електричним струмом,
підключайтеся до джерела живлення, оснащеного
автоматичним вимикачем із замиканням на землю.
25. Перед використанням переконайтеся, що ізоляція
кабелю постійного струму не пошкоджена чи корпус
не зламаний.
Не використовуйте виріб, якщо кабель постійного
струму, ізоляція чи корпус пошкоджені.
26. Перед початком експлуатації переконайтеся, що
біля вентиляційного отвору блока немає ніяких
дерев'яних стружок або залізного порошку.
Також не використовуйте в місцях, де є залізний
порошок, або в зонах, де падає дощ, сніг або є інші
джерела води, які можуть намочити виріб.
27. Переконайтеся, що в блоці адаптера немає
твердого металевого матеріалу або рідини.
Невиконання цієї вимоги може призвести до
пошкодження.
28. Слідкуйте, щоб не наступити на блок. Крім того,
переконайтеся, що блок розташовано в місці, де на
нього не будуть наступати. Не розташовуйте в місці,
де блок може бути зануреним у воду під час дощу.
29. Адаптер, блок живлення та внутрішня частина
кабелю постійного струму генерують підвищену
високу напругу 380 В, тому, будь ласка, будьте
обережні та виконуйте перелічені далі правила
безпеки.
○ Не розбирайте виріб.
○ Не упускайте та не піддавайте удару.
У разі пошкодження виробу від сильного удару, не
використовуйте його.
○ Не використовуйте виріб у місцях, де може
попадати дощ, сніг, залізний порошок, або у вологих
умовах.
○ Не торкайтеся виробу вологими руками.
○ Не розливайте або не наливайте рідину на виріб.
○ Не тягніть кабель занадто сильно.
○ Використовуйте виріб у впорядкованому робочому
середовищі.
30. Коли захист від перегрівання часто вимикає
живлення,
не
перевантажуйте
машину
безперервною роботою, давайте машині трохи
відпочити перед тривалою операцією.
31. Машина нагрівається. Однак це не є ознакою
несправності.
Не вимикайте електроенергію та застосовуйте
внутрішній вентилятор, щоб охолодити машину
перед перенесенням в інше місце.
Під
час
перенесення
виробу
обов'язково
використовуйте захисне пристосування для кабелю.
Корпус може бути гарячим, тому, будь ласка, будьте
обережні.
32. Під час використання не тягніть за кабель для
переміщення блоку. Такі дії можуть призвести до
пошкодження.
33. Не використовуйте більше однієї котушки кабелю
довжиною 30 метрів. Такі дії можуть призвести до
пошкодження.
34. Під час використання, якщо машина перестає
працювати після того, як світлодіодний індикатор
блока починає блимати, перевірте устаткування для
електроживлення.
35. Не тягніть кабель при використанні або перенесенні
машини.
Такі дії можуть спричинити розрив ізоляції кабелю
або пошкодження кабелю, що може призвести до
ураження електричним струмом.
36. Не розтягуйте кабель більше, ніж потрібно.
Коли використовуєте такі інструменти, як садівничі
секатори або циркулярні пили, завжди слідкуйте за
розташуванням кабелю живлення, щоб уникнути
розрізання кабелю під час роботи.

37. Щоб використовувати адаптер змінного/постійного
струму після його вимкнення через перегрівання,
від'єднайте штепсель електроживлення блока,
зачекайте, поки світлодіодна лампа погасне, а потім
знову підключіть штепсель електроживлення блока.
Якщо машина вимикається навіть після достатнього
охолодження
за
допомогою
вбудованого
вентилятора, припиніть використання, оскільки з
машиною, можливо, виникла проблема.
38. Не використовуйте цей виріб поблизу радіо. Через
це можуть виникнути перешкоди для радіо, що
ускладнить прослуховування радіотрансляції.
39. Це джерело живлення для мультивольтових виробів.
Не використовуйте з виробами або зарядними
пристроями на 18 В. Такі дії можуть призвести до
пошкодження.
40. Поведінка перевантаження може відрізнятися в
порівнянні з використанням батареї BSL36B18.
З батареєю, де світлодіодний індикатор має
блимати на основному пристрої, замість цього
світлодіодний індикатор може блимати на адаптері
змінного/постійного струму.
41. Не
використовуйте
цей
виріб
поряд
з
кардіостимулятором
або
іншим
подібним
імплантованим пристроєм, на який може впливати
магнітне поле, що генерується цим виробом.

ЗАСОБИ ЗАХИСТУ ДЛЯ АДАПТЕРА
ЗМІННОГО/ПОСТІЙНОГО СТРУМУ
Адаптер має функцію захисту, яка вимикає подачу
живлення на виході. У випадках 1–2, описаних нижче,
при використанні даного пристрою, двигун може
зупинитися, навіть якщо ви натискаєте вимикач. Це
не є несправністю, так як це наслідок спрацьовування
функції захисту.
1. Якщо
інструмент
перевантажений,
подача
живлення може припинитися. У такій ситуації
необхідно відпустити вимикач інструмента та
усунути причини перевантаження.
2. Якщо адаптер перегрівся під час роботи з
перевантаженням,
подача
живлення
може
зупинитися.
У таких ситуаціях припиніть використання адаптера
та від’єднайте його від інструмента. Адаптер
має охолонути. Розташуйте його, наприклад, у
затіненому місці з достатньою циркуляцією повітря.
Після цього можна продовжити роботу.

НАЗВИ ДЕТАЛЕЙ (мал. 1–2)
1

Мережева вилка

2

Кабель змінного
струму

9

Роз’єм

3

Індикатор помилки

0

Фіксатор

4

Блок

!

Індикатор живлення

8

Адаптер

5

Кабель постійного
струму

@

Професійні пристрої
36 В сумісні з
мультивольтовою
батареєю

6

Вентиляційні отвори

#

Пристрій не
сумісний з
мультивольтовою
батареєю

7

Індикатор помилки

8
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Українська
СИМВОЛИ

ОБЛАСТІ ЗАСТОСУВАННЯ

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Нижче наведено символи, які зазначаються на
пристрої. Перш ніж користуватися пристроєм,
ви повинні розуміти їх значення.

Живлення постійного струму для професійного
пристрою 36 В, сумісного з мультивольтовою батареєю

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ET36A:
Адаптер змінного/постійного струму

Модель

Щоб зменшити ризик отримання травми,
користувач повинен прочитати інструкції з
експлуатації.

36 В

Потужність на вході

1150 Вт

Діапазон робочих
температур

Лише для країн ЄС
Не викидайте електричні інструменти із
побутовими відходами!
Згідно Європейської Директиви 2012/19/ЄС
про відходи електронного та електричного
виробництва і її запровадження згідно
місцевих законів електроінструменти, які
відслужили робочий строк, слід утилізувати
окремо і повертати до установ, що
займаються екологічною переробкою брухту.
kg

ET36A

Вихідна напруга

Доступні бездротові
вироби*1

-10°C – 40°C
Професійні пристрої 36 В сумісні
з мультивольтовою батареєю
Адаптер: 0,8 кг
Блок: 1,2 кг

Маса

*1: Докладніше див. наш загальний каталог або іншу
супутню інформацію.

Вага
(згідно з процедурою 01/2003 Європейської
асоціації виробників електроінструмента)

УСТАНОВКА ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ

Заборонена дія

Зняття та встановлення
адаптера

Операція

Малюнок

Сторінка

2

2

Попередження

ПОКАЗАННЯ ІНДИКАТОРА
Таблиця 1
Показання індикатора
Стан
Перед
використанням

Індикатор
живлення
(ЗЕЛЕНИЙ)

Індикатор помилки
(ЧЕРВОНИЙ)

Блимає

Не світиться

Світиться

Не світиться

Живлення
увімкнено
Адаптер

Блимає

Живлення
не подається Світиться

Блок

Живлення
не подається

Блимає

Світиться протягом 0,5 секунди.
Не світиться протягом 0,5 секунди.
(Вимикається на 0,5 секунди)

Світиться протягом 0,1 секунди.
Не світиться протягом 0,1 секунди.
(Вимикається на 0,1 секунди)

Блимає

Світиться протягом 0,5 секунди.
Не світиться протягом 0,5 секунди.
(Вимикається на 0,5 секунди)

Указує
Підключено до джерела
живлення

Інструмент можна
використовувати
Адаптер не можна
використовувати через
високу температуру.
(Можна використовувати
після того, як адаптер
охолоне)
Перевантаження
Неможливо
використовувати,
оскільки температура в
блоці занадто висока
(Можна використовувати
після того, як блок
охолоне)

9
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Українська
ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ І
ПЕРЕВІРКА
1. Огляд кріпильних гвинтів
Регулярно оглядайте всі кріпильні гвинти і перевіряйте
їх належну затяжку. При ослабленні будь-яких гвинтів
негайно затягніть їх повторно. Невиконання цієї
вимоги може призвести до серйозної небезпеки.
2. Очищення адаптера
Якщо адаптер забруднився, витріть його м’якою
сухою тканиною або тканиною, змоченою мильною
водою. Не використовуйте хлористих розчинників,
бензину або розріджувачів для фарби, тому що вони
можуть розчинити пластмасу.
3. Огляд контактів (інструмент і батарея)
Виконайте перевірку, щоб переконатися у
відсутності металевої стружки й пилу на контактах.
Час від часу виконуйте перевірку до, під час та після
роботи.

ОБЕРЕЖНО
Видаліть з контактів усю металеву стружку й пил.
Невиконання цієї вимоги може призвести до
несправності.
4. Зберігання
адаптера,
коли
він
не
використовується
Якщо адаптер не використовується, його слід
зберігати в сухому, високо розташованому чи
зачиненому місці, щоб він був недоступним для дітей.
ОБЕРЕЖНО
Під час роботи і догляду слід брати до уваги місцеві
норми і стандарти.
ПРИМІТКА
Через постійні дослідження і розвиток, які здійснює
компанія HiKOKI, технічні характеристики можуть
змінюватися без попередження.

КЕРІВНИЦТВО З ПУШУКУ Й УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
○ Щоб уникнути травмування через випадковий запуск, вимкніть перемикач, вийміть вилку з джерела
живлення та від’єднайте адаптер змінного/постійного струму від інструмента, перш ніж робити будьякі налаштування.
○ Усі електричні або механічні ремонтні роботи мають виконувати тільки кваліфіковані спеціалісти з
технічного обслуговування. Звертайтеся до вповноваженого сервісного центру HiKOKI.
Несправність

Можлива причина

Спосіб усунення проблеми

Не може бути
приєднаний до
головного пристрою
Не працює

● Використовується з пристроєм
14,4 В/18 В
● Використовується з пристроєм 36 В,
який несумісний з мультивольтовою
батареєю.

Використовуйте разом з пристроєм 36 В,
сумісним з мультивольтовою батареєю.

Зупиняється раптово

Інструмент або адаптер змінного/
постійного струму перегрівся

Зачекайте, поки інструмент і адаптер
змінного/постійного струму повністю не
охолонуть.

Інструмент був перевантажений

Усуньте причину перевантаження.

Функція захисту активована через
послідовне використання високих
робочих навантажень.

Не проблема. Уникайте високих робочих
навантажень при роботі з пристроєм.

Перегрів, спричинений блокуванням
вентиляційного отвору коробки або
адаптера перешкодами, такими як
тканина або дерев’яні стружки

Видаліть будь-які перешкоди, що
блокують вентиляційний отвір, щоб
повітря могло досягти коробки та
адаптера.

Коробка при високій температурі

Від’єднайте штепсельну вилку від розетки
та дозвольте коробці повністю охолонути.

Проблема з джерелом живлення

Використання мультирозетки або
одиночних подовжувачів може
спричинити недостатню напругу.
Використовуйте джерело живлення,
здатне забезпечити напругу 100 В.
При відключенні джерела живлення
зачекайте 30 секунд перед повторним
підключенням.

Адаптер гарячий

Нагрівається при безперервному
використанні

Продовжуйте забезпечувати
електропровідність та дайте пристрою
повністю охолонути за допомогою
вентилятора або в затіненій зоні з гарною
циркуляцією повітря.

Щось не так з роботою
функції захисту від
перевантаження

Умови активації функцій захисту
від перевантажень змінюються при
використанні акумулятора, на відміну
від використання адаптера змінного/
постійного струму
10

Не проблема. Щоб захистити пристрій,
уникайте перевантаження під час роботи.

Часто зупиняється

Індикатор помилки
коробки блимає та
перестає блимати
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Русский
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО
МЕР БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ
С АДАПТЕРОМ ПЕРЕМЕННОГО/
ПОСТОЯННОГО ТОКА
1. Пожалуйста,
используйте
только
профессиональные
электроинструменты,
указанные в данном руководстве и каталогах
HiKOKI. Невыполнение этого требования может
стать причиной несчастного случая, травмы или
неисправности.
2. Пожалуйста, используйте изделие надлежащим
образом.
(1) Обязательно используйте зарядное устройство с
напряжением, указанным на заводской табличке.
Не используйте с усилителями или другими типами
трансформаторов.
Это может привести к перегреву или возгоранию.
(2) Не используйте адаптер при температуре ниже
-10°C или при 40°C и выше.
(3) Если адаптер не используется, а также во время
его технического обслуживания и проверки
отсоедините сетевой шнур адаптера от розетки.
3. Никогда не замыкайте аккумуляторную батарею.
Замыкание
батареи
приведет
к
резкому
увеличению тока и перегреву. B peзyльтaтe бaтapeя
cгоpит или бyдeт повpeждeнa.
4. Не касайтесь штепсельной вилки адаптера
влажными руками. Это может привести к
поражению электрическим током.
5. Избегайте опасной окружающей среды. Не
допускайте
попадания
электроинструментов
и
адаптера
под
дождь. Не
используйте
электроинструменты и адаптер в сырых или мокрых
местах. Также обеспечьте хорошее освещение
рабочей области. Никогда не используйте
электроинструменты и адаптер вблизи огнеопасных
или взрывоопасных материалов. Не используйте
инструмент и адаптер при наличии огнеопасных
жидкостей или газов.
6. He бpоcaйтe адаптер в огонь. Подожжeнный
адаптер можeт взоpвaтьcя.
7. Не разбирайте адаптер.
8. Не используйте устройство, если инструмент
или контакты адаптера (крепление батареи)
деформированы. Установка
адаптера
может
привести к короткому замыканию, которое может
стать причиной задымления или воспламенения.
9. Удаляйте стружку и пыль с контактов инструмента
(крепление батареи). Перед использованием
убедитесь в отсутствии металлической стружки и
пыли в области контактов. Во время использования
старайтесь избегать попадания металлической
стружки или пыли с инструмента на адаптер. При
приостановке работы или после использования не
оставляйте инструмент в местах, где на него может
оседать стружка или пыль. Это может привести
к короткому замыканию, которое может стать
причиной задымления или воспламенения.
10. He пpoкaлывaйтe адаптер ocтpыми пpeдмeтaми,
нaпpимep, гвoздeм, нe бeйтe мoлoткoм, нe
нacтyпaйтe нa нeго, нe бросайте и нe подвергайте
адаптер cильным мexaничecким yдapaм.
11. He
иcпoльзyйтe
явнo
пoвpeждeнныe
и
дeфopмиpoвaнныe адаптеры.
12. He иcпoльзyйтe адаптер, измeняя пoляpнocть.
13. Поддерживайте чистоту в рабочей области.
Захламленные области и столы могут стать
причиной происшествий.

14. Данное устройство не предназначено для
использования лицами (в том числе детьми)
с недостаточными физическими, сенсорными
или умственными способностями, а также
лицами, не имеющими адекватного опыта
или знаний, за исключением случаев, когда
использование
устройства
происходит
под
наблюдением или в соответствии с инструкциями
в
отношении
использования
устройства,
которые обеспечиваются лицами, несущими
непосредственную
ответственность
за
безопасность пользователей.
С целью недопущения нецелевого обращения
с
устройством
необходимо
обеспечить
соответствующее наблюдение за детьми.
15. Уберите неиспользуемые инструменты и адаптер.
Неиспользуемые инструменты и адаптер следует
хранить в сухом высоком или запертом месте – вне
доступа детей. Храните инструменты и адаптер в
месте, где температура не превышает 40°С.
16. Не допускайте грубого обращения со шнуром. Ни
в коем случае не держите адаптер переменного/
постоянного тока за шнур, а также не дергайте за
него, чтобы отсоединить от розетки. Держите шнур
на удалении от источников тепла, масла и острых
углов.
17. Обращайтесь
с
адаптером
переменного/
постоянного тока правильно и бережно.
Перед использованием проверьте штекер и шнур
адаптера переменного/постоянного тока. В случае
наличия неисправности обратитесь в магазин, где
изделие было приобретено, для ремонта.
18. Ремонт следует осуществлять в магазине,
специализирующемся на адаптерах переменного/
постоянного тока.
Лицам, которые не являются специалистами
сервисной
службы,
запрещено
разбирать,
ремонтировать или модифицировать адаптер
переменного/постоянного тока.
Такое действие может привести к физической
травме или неисправности.
В случае неполадок адаптера переменного/
постоянного тока отправьте его для проведения
осмотра или ремонта.
Не модифицируйте данный адаптер переменного/
постоянного тока, так как он соответствует
действующим стандартам безопасности.
Всегда обращайтесь в магазин, где изделие было
приобретено, для ремонта.
Ремонт адаптера своими силами может стать
причиной несчастного случая или травмы.
19. Изделие состоит из встроенных деталей высокой
точности. Избегайте падения и не подвергайте
сильному механическому воздействию.
Это может стать причиной неисправности.
20. Обязательно убедитесь в том, что адаптер
установлен надежно. В случае если он будет совсем
слабо держаться, он может отделиться и стать
причиной травмы.
21. Периодически осматривайте изделие.
22. Не используйте устройство, если инструмент или
контакты адаптера переменного/постоянного тока
(крепление адаптера переменного/постоянного
тока) деформированы.
Установка
адаптера
переменного/постоянного
тока может привести к короткому замыканию,
которое может стать причиной задымления или
воспламенения.
23. Удаляйте стружку и пыль с контактов инструмента
(крепление адаптера переменного/постоянного
тока).
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○ Перед использованием убедитесь в отсутствии
металлической стружки и пыли в области
контактов.
○ Во время использования старайтесь избегать
попадания металлической стружки или пыли с
инструмента на адаптер переменного/постоянного
тока.
○ При приостановке работы или после использования
не оставляйте инструмент в местах, где на него
может оседать стружка или пыль.
Это может привести к короткому замыканию,
которое может стать причиной задымления или
воспламенения.
24. Во избежание поражения электрическим током
подключите к источнику питания, оснащенному
автоматическим
выключателем
защиты
от
замыкания на землю.
25. Перед использованием убедитесь, что изоляция
шнура постоянного тока не разорвана, а на корпусе
отсутствуют трещины.
Не используйте данное изделие в случае обрыва
шнура постоянного тока, разрыва изоляции или
повреждения корпуса.
26. Перед началом работы убедитесь, что в
непосредственной близости от вентиляционного
отверстия коробки нет древесных стружек или
железного порошка.
Кроме того, не используйте в местах, где есть
железный порошок, или в местах, где изделие
может намокнуть (например, под дождем, на снегу
или при наличии прочих источников воды).
27. Убедитесь, что в коробке адаптера нет твердого
металлического
материала
или
жидкости.
Hapyшeниe этого правила можeт пpивecти к
повреждению.
28. Будьте осторожны - не наступите на коробку. Кроме
того, убедитесь, что коробка находится там, где
она не будет мешать при ходьбе. Не размещайте в
месте, где коробка может намокнуть, когда идет
дождь.
29. Адаптер, блок питания и внутренняя часть шнура
постоянного тока генерируют повышенное высокое
напряжение 380 В, поэтому учтите следующее.
○ Не разбирайте изделие.
○ Не роняйте и не подвергайте механическому
воздействию.
Не используйте изделие в случае его повреждения
в результате сильного удара.
○ Не используйте изделие в местах, подверженных
воздействию дождя, снега, железного порошка или
влаги.
○ Не прикасайтесь к изделию мокрыми руками.
○ Не проливайте и не наливайте жидкость на
изделие.
○ Не тяните за шнур с чрезмерным усилием.
○ Используйте изделие в хорошо организованной
рабочей среде.
30. Если функция защиты от повышения температуры
часто отключает питание, не перегружайте изделие
непрерывной работой, а отключите его ненадолго,
прежде чем продолжать работу.
31. Изделие нагревается. Тем не менее, это не
является признаком неисправности.
Обеспечьте подачу питания и работу внутреннего
вентилятора для охлаждения изделия перед его
перемещением в другое место.
При переноске изделия обязательно используйте
устройство
защиты
шнура. Корпус
может
нагреваться, поэтому будьте осторожны.
32. Во время использования не тяните за шнур, чтобы
переместить коробку. Это может привести к
повреждению.

33. Не используйте больше одной 30-метровой катушки
со шнуром. Это может привести к повреждению.
34. Во время использования, если изделие перестает
работать после того, как светодиодная лампочка
коробки начнет мигать, проверьте состояние
источника питания.
35. Не перетягивайте шнур при использовании или
переноске изделия.
Это может привести к разрыву изоляции шнура или
повреждению шнура, что может стать причиной
поражения электрическим током.
36. Не растягивайте шнур больше, чем требуется.
При использовании инструментов, таких как
садовые ножницы или циркулярные пилы, всегда
следите за тем, чтобы шнур питания располагался
в безопасном положении во избежание его обрезки
во время работы.
37. Чтобы
использовать
адаптер
переменного/
постоянного тока после его выключения из-за
высокой температуры, отсоедините вилку шнура
питания коробки, дождитесь, пока светодиодная
лампа погаснет, а затем снова подключите вилку
шнура питания коробки. Если изделие отключается
даже после достаточного охлаждения встроенным
вентилятором, прекратите использование, так как
может возникнуть неполадка.
38. Не
используйте
это
изделие
вблизи
радиоприемника. Это может стать причиной
возникновения
радиопомех,
что
затруднит
прослушивание.
39. Это источник питания для многовольтных изделий.
Не используйте с изделиями или зарядными
устройствами номиналом 18 В. Это может привести
к повреждению.
40. Поведение при перегрузке может отличаться по
сравнению со случаем использования батареи
BSL36B18.
На главном блоке должен мигать светодиодный
индикатор батареи, но вместо этого может мигать
светодиодный индикатор на адаптере переменного/
постоянного тока.
41. Не
используйте
это
изделие
рядом
с
кардиостимулятором
или
другим
подобным
имплантированным устройством, на которое может
воздействовать магнитное поле, создаваемое
данным изделием.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
ПРИ РАБОТЕ С АДАПТЕРОМ
ПЕРЕМЕННОГО/ПОСТОЯННОГО
ТОКА
Адаптер оснащен функцией защиты для остановки
вывода. B cлyчaяx 1-2, oпиcaнныx нижe, пpи
иcпoльзoвaнии дaннoгo устройства двигатель мoжeт
ocтaнoвитьcя, дaжe ecли вы нaжимaeтe выключaтeль.
Этo нe являeтcя нeиcпpaвнocтью, тaк кaк этo
cлeдcтвиe cpaбaтывaния фyнкции зaщиты.
1. Ecли инcтpyмeнт пepeгpyжeн, вывод мoжeт
ocтaнoвитьcя. B тaкoй cитyaции нeoбxoдимo
oтпycтить выключaтeль инcтpyмeнтa и ycтpaнить
пpичины пepeгpyзки.
2. Если адаптер перегревается при перегрузке, вывод
может остановиться.
В таких ситуациях прекратите использование
адаптера и отсоедините его от инструмента.
Дайте адаптеру остыть в затененной области с
хорошей циркуляцией воздуха. Пocлe этoгo мoжнo
пpoдoлжить paбoтy.
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НАИМЕНОВАНИЯ ДЕТАЛЕЙ
(рис. 1 – 2)
1

Выходной штекер

8

Адаптер

2

Кабель переменного
тока

9

Разъем

3

Индикатор ошибки

0

Фиксатор

4

Коробка

!

Индикатор питания

@

Профессиональные
изделия с
напряжением 36 В,
совместимые с
многовольтной
батареей

#

Изделие,
несовместимое
с многовольтной
батареей

5

Кабель постоянного
тока

6

Вентиляционные
отверстия

7

Индикатор ошибки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель

ET36A

Выходное
напряжение

36 В

Потребляемая
мощность

1150 Вт

Диапазон рабочих
температур
Доступные
беспроводные
изделия*1

-10°C – 40°C
Профессиональные изделия
с напряжением 36 В,
совместимые с многовольтной
батареей
Адаптер: 0,8 кг
Коробка: 1,2 кг

Вес

*1: Для получения дополнительной информации см.
наш общий каталог или другую соответствующую
документацию.

УСТАНОВКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

СИМВОЛЫ

Операция

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Hижe пpивeдeны cимвoлы, иcпoльзyeмыe
для устройства. Пepeд нaчaлoм paбoты
oбязaтeльнo yбeдитecь в тoм, чтo вы
пoнимaeтe иx знaчeниe.

Снятие и установка адаптера

Рисунок

Страница

2

2

ET36A:
Адаптер переменного/постоянного тока
Чтобы уменьшить опасность получения
травм, пользователь должен прочитать
руководство по эксплуатации.
Только для стран ЕС
Не выкидывайте электроприборы вместе с
обоычным мусором!
В соответствии с европейской директивой
2012/19/ЕС об утилизации старых
электрических и электронных приборов
и в соответствии с местными законами
электроприборы, бывщие в эксплуатации,
должны утилизовываться отдельно
безопасным для окружающей среды способом.

kg

Вес
(согласно процедуре 01/2003 EPTA
(Европейской ассоциации производителей
электроинструмента)).
Запрещенное действие
Предупреждение

НАЗНАЧЕНИЕ
Источник
питания
постоянного
тока
для
профессионального изделия с напряжением 36 В,
совместимого с многовольтной батареей

13

00Book̲ET36A̲RU̲UK.indb 13

2018/12/18 9:47:21

Русский
УКАЗАНИЕ ИНДИКАТОРА
Taблица 1
Показания индикатора
Состояние

Перед
использованием

Индикатор
питания
(ЗЕЛЕНЫЙ)

Индикатор ошибки
(КРАСНЫЙ)

Мигает

Не горит

Высвечивается

Не горит

Питание
включено
Адаптер

Мигает

Подача питания
приостановлена

Коробка

Подача питания
приостановлена

Мигает
Высвечивается

Выcвeчивaeтcя в тeчeниe 0,5 ceкyнд.
He выcвeчивaeтcя в тeчeниe 0,5
ceкyнды. (выключaeтcя нa 0,5
ceкyнды)
Выcвeчивaeтcя в тeчeниe 0,1 ceкyнд.
He выcвeчивaeтcя в тeчeниe 0,1
ceкyнды. (выключaeтcя нa 0,1
ceкyнды)

Мигает

Выcвeчивaeтcя в тeчeниe 0,5 ceкyнд.
He выcвeчивaeтcя в тeчeниe 0,5
ceкyнды. (выключaeтcя нa 0,5
ceкyнды)

Указывает

Вставлен в источник
питания

Инструмент можно
использовать
Адаптер нельзя
использовать из-за
высокой температуры.
(Может использоваться
после охлаждения
адаптера)
Перегрузка
Нельзя использовать,
потому что температура
в коробке слишком
высокая
(Может использоваться
после охлаждения
коробки)

4. Хранение неиспользуемого адаптера
Неиспользуемый адаптер следует хранить в сухом
высоком или запертом месте – вне доступа детей.

ЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И
ОСМОТР
1. Осмотр крепежных винтов
Регулярно выполняйте осмотр всех крепежных
винтов и проверяйте их надлежащую затяжку.
При ослаблении каких-либо винтов немедленно
затяните их повторно. Невыполнение этого
требования может привести к серьезной опасности.
2. Очистка адаптера
Когда адаптер загрязнится, вытрите его мягкой
сухой тканью или тканью, смоченной мыльной
водой. He иcпoльзyйтe pacтвopитeли, coдepжaщиe
xлop, бeнзин или pacтвopитeль для кpacки, тaк кaк
oни мoгyт pacтвopить плacтмaccy.
3. Осмотр контактов (инструмента и батареи)
Убедитесь в отсутствии стружки на контактах.
Периодически проверяйте до, во время и после
операции.

ОСТОРОЖНО
Пpи
иcпoльзoвaнии
или
тexoбcлyживaнии
инcтpyмeнтa вceгдa cлeдитe зa выпoлнeниeм вcex
пpaвил и нopм бeзoпacнocти.
ПРИМЕЧАНИЕ
На основании постоянных программ исследования и
развития компания HiKOKI оставляют за собой право
на изменение указанных здесь технических данных без
предварительного уведомления.

OCTOPOЖHO
Удалите всю стружку или пыль, скопившуюся на
контактах.
Невыполнение этого требования может привести к
неисправности.
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РУКОВОДСТВО ПО УСТРАНЕНИЮ НЕПОЛАДОК
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
○ Чтобы избежать травм при случайном запуске, выключите выключатель, выньте вилку из источника
питания и извлеките адаптер переменного/постоянного тока из инструмента, прежде чем выполнять
какие-либо регулировки.
○ Все электрические или механические ремонтные работы должны выполняться только
квалифицированными специалистами. Обратитесь в официальный сервисный центр HiKOKI.
Признак

Возможная причина

Способ устранения

Нельзя прикрепить к
основному блоку
Не работает

● Используется с изделием с
напряжением 14,4 В/18 В
● Используется с изделием с
напряжением 36 В, которое
несовместимо с многовольтной
батареей.

Используйте с изделием с напряжением
36 В, совместимым с многовольтной
батареей.

Неожиданно
останавливается

Инструмент или адаптер переменного/
постоянного тока перегрелись

Дайте инструменту и адаптеру
переменного/постоянного тока
полностью остыть.

Инструмент был перегружен

Устраните причину перегрузки.

Часто останавливается

Функция защиты активируется в
результате непрерывной эксплуатации в
режиме высоких рабочих нагрузок.

Не является неисправностью. При работе
устройства избегайте высоких рабочих
нагрузок.

Перегрев, вызванный блокировкой
вентиляционного отверстия коробки
или адаптера вследствие засорения,
например, ветошью или древесными
отходами

Удалите все засорения, блокирующие
вентиляционное отверстие, чтобы воздух
смог попасть в коробку и адаптер.

Коробка нагревается

Отсоедините разъем питания от коробки
и дайте ей полностью остыть.

Проблема с источником питания

Использование удлинителя с одной или
несколькими розетками может привести
к недостатку напряжения. Используйте
источник питания, способный обеспечить
напряжение в 100 В.
При отключении источника питания
подождите не менее 30 секунд перед
повторным включением.

Адаптер горячий

Нагревается при непрерывной
эксплуатации

Перейдите к процедуре проверки
электропроводки и дайте устройству
полностью остыть при помощи
вентилятора или в затененном месте с
хорошей циркуляцией воздуха.

Ошибка в работе
функции защиты от
перегрузки

При использовании батареи вместо
адаптера переменного/постоянного тока
условия активации функции защиты от
перегрузки изменяются

Не является неисправностью. Для
защиты устройства избегайте
перегрузки во время работы.

Индикатор ошибки на
коробке мигает, а затем
прекращает
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English

Русский

GUARANTEE CERTIFICATE

ГАРАНТИЙНЫЙ СЕРТИФИКАТ

1 Model No.
2 Serial No.
3 Date of Purchase
4 Customer Name and Address
5 Dealer Name and Address
(Please stamp dealer name and address)

1 Модель №
2 Серийный №
3 Дата покупки
4 Название и адрес заказчика
5 Название и адрес дилера
(Пожалуйста, внесите название и адрес дилера)

Український

ГАРАНТІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ

1 № моделі
2 № серії
3 Дата придбання
4 Ім’я і адреса клієнта
5 Ім’я і адреса дилера
(Будь ласка, поставте печатку з іменем і адресою дилера)

1

2

3

4

5
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English

Русский

EC DECLARATION OF CONFORMITY
We declare under our sole responsibility that AC/DC Adapter,
identified by type and specific identification code *1), is in conformity
with all relevant requirements of the directives *2) and standards *3).
Technical file at *4) – See below.
The European Standard Manager at the representative oﬃce in
Europe is authorized to compile the technical file.
The declaration is applicable to the product aﬃxed CE marking.

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ EC
Мы с полной ответственностью заявляем, что адаптер
переменного/постоянного тока, идентифицируемый по типу и
соответствующему идентификационному коду *1), отвечает
всем соответствующим требованиям директив *2) и стандартов
*3). Техническая документация в *4) – см. ниже.
Менеджер по европейским стандартам в представительстве в
Европе уполномочен составлять техническую документацию.
Данная декларация относится к изделиям, на которых имеется
маркировка CE.

Український
ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ ЄС
Ми заявляємо під нашу виключну відповідальність, що Адаптер
змінного/постійного струму, визначений за типом та унікальним
ідентифікаційним кодом *1), відповідає всім відповідним вимогам
директив *2) і стандартів *3). Технічна документацiя на *4) - Див.
нижче.
Відповідальний за дотримання європейських стандартів у
представництві в Європі уповноважений заповнювати технічний
паспорт.
Ця декларація дійсна щодо виробу, маркованого СЕ.
*1)

ET36A

*2)

2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU

C356465R

*3)

EN 61558-1:1997+ A11:2003+ A1:1998
EN 61558-2-16:2009+A1:2013
EN55014-1:2006+A1:2009+A2:2011
EN55014-2:1997+A1:2001+A2:2008

*4)

Representative oﬃce in Europe

Hikoki Power Tools Deutschland GmbH
Siemensring 34, 47877 Willich, Germany

31. 1. 2019
Naoto Yamashiro
European Standard Manager
31. 1. 2019

Head oﬃce in Japan

Koki Holdings Co., Ltd.

Shinagawa Intercity Tower A, 15-1, Konan 2-chome,
Minato-ku, Tokyo, Japan

A. Nakagawa
Corporate Oﬃcer

Hikoki Power Tools RUS L.L.C.

Kashirskoe Shosse 41, bldg. 2, 115409, Moscow, Russia
Tel: +7 495 727 4460
Fax: +7 495 727 4461
URL: http://www.hikoki-powertools.ru
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