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Zastosowane symbole

OSTRZE¯ENIE!
Oznacza bezpoœrednio gro¿¹ce niebezpie-
czeñstwo. Nieprzestrzeganie tej wskazówki 
grozi œmierci¹ lub bardzo ciê¿kimi 
obra¿eniami.

OSTRO¯NIE!
Oznacza mo¿liwoœć wyst¹pienia niebez-
piecznej sytuacji. 
Nieprzestrzeganie tej wskazówki mo¿e 
doprowadzić do skaleczeñ lub szkód 
materialnych.

WSKAZÓWKA!
Oznacza wskazówki dla u¿ytkownika i wa¿ne 
informacje.

Symbole na urz¹dzeniu
Przed uruchomieniem urz¹dzenia 
przeczytać instrukcjê obsługi!

Zastosować okulary ochronne!

U¿ywać ochronników słuchu!

Wskazówka dotycz¹ca usuwania 
zu¿ytego urz¹dzenia! 
(patrz strona 105)

Dane techniczne

Młot udarowy DH 5 
SDS-max

Moc nominalna W 1050

Liczba uderzeñ na biegu 
jałowym

min-1 3500

Siła pojedynczego 
uderzenia

J 12,5

Mocowanie narzêdzia SDS maks.

Smarowanie Smar

Ciê¿ar odpowiednio 
do „EPTA-Procedure 
01/2003“

kg 5,4
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Opis urz¹dzenia

1 Kołpak chroni¹cy przed pyłem

2 Tulejka blokuj¹ca

3 Pierœcieñ obrotowy do nastawiania 
młota

4 Przeł¹cznik

5 Przycisk ustalaj¹cy

6 Uchwyt

7 Œruba zaciskowa do mocowania 
uchwytu dodatkowego

8 Uchwyt dodatkowy

9 Elektryczny przewód zasilaj¹cy

10 Smar narzêdziowy

11 Tabliczka znamionowa *

* niewidoczna
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Dla własnego bezpieczeñstwa

OSTRZE¯ENIE!
Przeczytać wszystkie wskazówki bezpie-
czeñstwa i pouczenia. Zaniedbania w prze-
strzeganiu wskazówek bezpieczeñstwa 
i pouczeñ mog¹ spowodować pora¿enie 
pr¹dem elektrycznym, po¿ar i/lub ciê¿kie 
zranienia. Proszê przechować wskazówki 
bezpieczeñstwa i pouczenia do u¿ytku 
w przyszłoœci.
Przed u¿yciem urz¹dzenia dokładnie przeczy-
tać i postêpować według wskazówek poda-
nych w:
– niniejszej instrukcji obsługi,
– „Ogólnych wskazówkach bezpieczeñ-

stwa“ dotycz¹cych pracy narzêdziami 
elektrycznymi zamieszczonych w zał¹czo-
nej broszurze (nr dokumentacji: 315.915),

– zasad i przepisów terenowych obowi¹zuj¹-
cych na miejscu odnoœnie bezpieczeñstwa 
pracy.

Niniejsze narzêdzie elektryczne jest skonstruo-
wane i zbudowane zgodnie z najnowszym 
stanem techniki i uznanymi zasadami bezpie-
czeñstwa technicznego. Mimo to podczas 
u¿ywania urz¹dzenia mo¿e wyst¹pić 
zagro¿enie zdrowia i ¿ycia u¿ytkownika lub 
osób trzecich albo dojœć do uszkodzenia 
maszyny lub rzeczy. Urz¹dzenie stosować tylko

– zgodnie z przeznaczeniem,
– we właœciwym stanie technicznym 

zgodnym z zasadami bezpieczeñstwa 
i higieny pracy.

Usterki wpływaj¹ce niekorzystnie na stan 
bezpieczeñstwa nale¿y natychmiast usun¹ć.

Zastosowanie zgodne z przezna-
czeniem
Młot udarowy DH 5 SDS-max przeznaczony jest
– do profesjonalnego zastosowania 

w przemyœle i rzemioœle,
– do prac o œrednim stopniu trudnoœci a miano-

wicie kucia bruzd w betonie i murze, jak 
równie¿ do usuwania tynku i kafli,

– do u¿ywania z odpowiednimi narzêdziami, 
które zalecane s¹ przez producenta 
do zastosowania z tym urz¹dzeniem.

Wskazówki bezpieczeñstwa 
przy pracy młotem

U¿ywać ochronników słuchu. 
Hałas mo¿e spowodować uszkodzenie 
słuchu.
Stosować uchwyty dodatkowe, które 
nale¿¹ do zakresu dostawy urz¹dzenia. 
Utrata kontroli mo¿e doprowadzić 
do zranienia u¿ytkownika.
Urz¹dzenie chwytać tylko za izolowane 
powierzchnie przeznaczone do tego 
celu, je¿eli podczas pracy zachodzi 
niebezpieczeñstwo zetkniêcia narzêdzia 
z ukrytym przewodem elektrycznym lub 
przewodem zasilaj¹cym urz¹dzenie. 
Kontakt z przewodem elektrycznym, który 
znajduje siê pod napiêciem mo¿e spowodo-
wać, ¿e metalowe elementy urz¹dzenia 
znajd¹ siê tak¿e pod napiêciem, a przez 
to doprowadzić do pora¿enia pr¹dem 
elektrycznym.
Proszê zastosować odpowiednie 
urz¹dzenia wykrywaj¹ce, aby odnaleŸć 
przewody zasilaj¹ce albo zasiêgn¹ć 
informacji w terenowych zakładach 
zaopatruj¹cych w wodê, gaz i energiê 
elektryczn¹. Kontakt urz¹dzenia z przewo-
dami elektrycznymi mo¿e spowodować 
wybuch po¿aru lub pora¿enie pr¹dem 
elektrycznym. Uszkodzenie przewodu 
gazowego mo¿e spowodować wybuch. 
Przebicie przewodu wody narzêdziem 
spowoduje szkody materialne i mo¿e 
spowodować pora¿enie pr¹dem 
elektrycznym.
Urz¹dzenie elektryczne trzymać podczas 
pracy mocno obiema rêkoma i zapewnić 
pewn¹, stabiln¹ postawê. 
Urz¹dzenie elektryczne prowadzi siê 
bezpieczniej trzymaj¹c je obiema rêkoma.
Proszê zabezpieczyć materiał przezna-
czony do obróbki. Materiał przeznaczony 
do obróbki zamocowany w imadle trzymany 
jest bezpieczniej, ni¿ w rêce u¿ytkownika 
urz¹dzenia.
Nie wolno u¿ywać urz¹dzenia elektrycz-
nego z uszkodzonym przewodem zasila-
j¹cym. Nie wolno dotykać uszkodzonego 
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przewodu zasilaj¹cego; proszê natych-
miast wyj¹ć wtyczkê z gniazdka siecio-
wego, je¿eli przewód elektryczny 
zostanie uszkodzony podczas pracy. 
Uszkodzony przewód zasilaj¹cy zwiêksza 
ryzyko pora¿enia pr¹dem.

Specjalne wskazówki bezpie-
czeñstwa

Nie obrabiać ¿adnych materiałów, przy 
obróbce których wydzialaj¹ siê substancje 
szkodliwe dla zdrowia (np. azbest). 
Zastosować odpowiednie œrodki zapobie-
gawcze i ochronne w przypadku gdy 
wystêpuje mo¿liwoœć powstania pyłów 
szkodliwych dla zdrowia, pyłów palnych lub 
wybuchowych. Stosować przeciwpyłow¹ 
maskê ochronn¹. Je¿eli to mo¿liwe, nale¿y 
zastosować odkurzacz przemysłowy.
Do oznaczenia narzêdzia elektrycznego 
zastosować tylko tabliczki samoprzylepne. 
Nie wolno wiercić ¿adnych otworów 
w obudowie urz¹dzenia.
Napiêcie i czêstotliwoœć sieci elektrycznej 
musz¹ być zgodne z wartoœciami podanymi 
na tabliczce znamionowej urz¹dzenia.

Poziom hałasu i drgañ

Wartoœci poziomu hałasu i drgañ okreœlone 
zostały zgodnie z norm¹ EN 60745. 
Poziom hałasu wywołanego przez urz¹dzenie 
zmierzony na stanowisku pracy (A) wynosi 
w normalnym przypadku:
– Poziom ciœnienia akustycznego: 89 dB(A);
– Poziom hałasu podczas pracy: 100 dB(A);
– Dokładnoœć: K = 3 dB.
Całkowita wartoœć drgañ (przy kuciu):

– Wartoœć emisji: ah = 11,5 m/s2

– Dokładnoœć: K = 1,5 m/s2

UWAGA!
Podane wartoœci pomiarowe odnosz¹ siê do 
nowych urz¹dzeñ. W codziennym u¿ytkowaniu 
wartoœci poziomu hałasu i drgañ zmieniaj¹ siê.

WSKAZÓWKI!
Wartoœć poziomu drgañ podana w niniejszej 
instrukcji zmierzona jest zgodnie z metod¹ 

pomiarow¹ podan¹ norm¹ EN 60745 i mo¿e 
być u¿yta do wzajemnego porównania narzêdzi 
elektrycznych. Nadaje siê ona równie¿ do 
prowizorycznego okreœlenia obci¹¿enia drganiami. 
Podana wartoœć poziomu drgañ odnosi siê do 
podstawowego zastosowania narzêdzia elektrycz-
nego. Jednak w przypadku u¿ycia tego urz¹dzenia 
do innego zastosowania, z innym wyposa¿eniem, 
albo w przypadku zaniedbañ w przegl¹dach 
i konserwacji, rzeczywisty poziom drgañ mo¿e 
odbiegać od podanych wartoœci. 
Mo¿e to znacznie zwiêkszyć obci¹¿enie drganiami 
w całkowitym czasie pracy.
W celu dokładnej oceny obci¹¿enia drganiami nale¿y 
uwzglêdnić odcinki czasu, w których urz¹dzenie 
jest wył¹czone albo wł¹czone, ale nie pracuje. 
Mo¿e to znacznie zredukować obci¹¿enie 
drganiami w całkowitym czasie pracy. 
Proszê wprowadzić dodatkowe œrodki bezpie-
czeñstwa w celu ochrony u¿ytkownika urz¹dzenia 
przed oddziaływaniem drgañ, jak na przykład: 
przegl¹d i konserwacja narzêdzi elektrycznych 
i wyposa¿enia, zastosowanie œrodków zapewnia-
j¹cych utrzymanie dłoni w cieple, odpowiednia 
organizacja procesów roboczych

OSTRO¯NIE!
Przy ciœnieniu akustycznym powy¿ej 85 dB(A) 
nale¿y stosować ochronniki słuchu. 
(A) = na stanowisku pracy

Instrukcja obsługi

Przed pierwszym uruchomieniem
Rozpakować narzêdzie elektryczne i wyposa¿e-
nie, sprawdzić kompletnoœć zakresu dostawy 
i czy nie nast¹piły uszkodzenia podczas 
transportu.

Przestawianie uchwytu dodatkowego
OSTRZE¯ENIE!

Przed przyst¹pieniem do jakichkolwiek prac 
przy urz¹dzeniu elektrycznym, nale¿y najpierw 
wyj¹ć wtyczkê z gniazdka sieciowego.

OSTRO¯NIE!
Narzêdzie elektryczne u¿ywać zawsze tylko 
z zamontowanym uchwytem dodatkowym.
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Uchwyt dodatkowy mo¿na przekrêcić do ka¿dej 
dowolnej pozycji, co zapewnia bezpieczn¹ 
i niemêcz¹c¹ pracê.

Œrubê zaciskow¹ poluzować poprzez obrót 
w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek 
zegara.

Uchwyt dodatkowy przekrêcić do ¿¹danejj 
pozycji (radialnie, osiowo).
Ponownie zamocować uchwyt dodatkowy 
poprzez obrót œruby blokuj¹cej w kierunku 
zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

Wkładanie narzêdzi roboczych
OSTRZE¯ENIE!

Przed przyst¹pieniem do jakichkolwiek prac 
przy urz¹dzeniu elektrycznym, nale¿y najpierw 
wyj¹ć wtyczkê z gniazdka sieciowego.

OSTRO¯NIE!
U¿yte narzêdzia mog¹ być bardzo gor¹ce. 
U¿ywać rêkawic ochronnych!

Wyczyœcić chwyt u¿ytego narzêdzia i lekko 
posmarować.
Sprawdzić kołpak chroni¹cy przed pyłem.
– Zabrudzony kołpak ochronny wyczyœcić.
– Uszkodzony kołpak ochronny wymienić 

na nowy.

Wło¿yć narzêdzie i przekrêcić 
a¿ do zatrzasku.
Sprawdzić zatrzask poprzez poci¹gniêcie 
za narzêdzie.

Wyjmowanie narzêdzi
OSTRZE¯ENIE!

Przed przyst¹pieniem do jakichkolwiek prac 
przy urz¹dzeniu elektrycznym, nale¿y najpierw 
wyj¹ć wtyczkê z gniazdka sieciowego.

OSTRO¯NIE!
U¿yte narzêdzia mog¹ być bardzo gor¹ce. 
U¿ywać rêkawic ochronnych!

Tulejkê blokuj¹c¹ poci¹gn¹ć do tyłu (1.).
Wyj¹ć narzêdzie (2.).

Nastawianie pozycji dłuta
Dłuto mo¿na nastawić w 12 pozycjach 
(ka¿dorazowo przekrêcić o 30°).

Pierœcieñ obrotowy do nastawiania dłuta 
poci¹gn¹ć do przodu i przytrzymać (1.).
Przekrêcać dłuto, a¿ dłuto ustawi siê pod 
odpowiednim k¹tem (2.).
Zwolnić pierœcieñ obrotowy do nastawiania 
dłuta (3.).
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Wł¹czanie narzêdzia elektrycznego
Bez zatrzasku:

Przeł¹cznik nacisn¹ć i przytrzymać.
Wył¹czyć urz¹dzenie:

Zwolnić przeł¹cznik.

Z zatrzaskiem:

OSTRO¯NIE! 
W przypadku przerwy w dopływie pr¹du wł¹-
czone urz¹dzenie zatrzyma siê i po przerwie 
wł¹czy siê ponownie. W przypadku awarii 
w dopływie pr¹du natychmiast wył¹czyć 
urz¹dzenie!

Przeł¹cznik nacisn¹ć i przytrzymać.
Nacisn¹ć przycisk ustalaj¹cy, aby zabloko-
wać przeł¹cznik.

Wył¹czyć urz¹dzenie:

Nacisn¹ć przycisk przeł¹cznika i zwolnić.

Wskazówki dla u¿ytkownika
1. Wło¿yć dłuto.

2. Przekrêcić dłuto do ¿¹danej pozycji.
3. Uchwyt dodatkowy ustawić w ¿¹danej 

pozycji.
4. Wtyczkê wło¿yć do gniazdka sieciowego.
5. Urz¹dzenie elektryczne chwycić obiema 

rêkoma i ustawić siê w pozycji pracy.
6. Wł¹czyć urz¹dzenie elektryczne.
7. Przy kuciu młotem dociskać urz¹dzenie 

z wyczuciem, aby nie skakało.
8. Po zakoñczeniu pracy wył¹czyć urz¹dzenie.
9. Wyj¹ć wtyczkê z gniazdka sieciowego.

Wskazówki dodatkowe

– Zastosowanie „ostrych“ narzêdzi podnosi 
wydajnoœć i przedłu¿a ¿ywotnoœć urz¹dzenia 
elektrycznego.

– Pracować mo¿liwie odcinkami czasowymi: 
30 sek. pracy, 90 sek. schładzanie 
urz¹dzenia.

– Urz¹dzenie elektryczne wyczyœcić po pracy 
i przechowywać w walizce transportowej 
w suchym miejscu.

mrowek
New Stamp



DH 5 SDS-max

NMR

Przegl¹d, konserwacja 
i pielêgnacja

OSTRZE¯ENIE!
Przed przyst¹pieniem do jakichkolwiek prac 
przy urz¹dzeniu elektrycznym, nale¿y najpierw 
wyj¹ć wtyczkê z gniazdka sieciowego.

Czyszczenie
Urz¹dzenie i otwory wentylacyjne nale¿y regularnie 
czyœcić. Czêstoœć czyszczenia zale¿na jest 
od rodzaju obrabianego materiału i długoœci 
czasu obrabiania.
Wnêtrze obudowy i silnik nale¿y regularnie przed-
muchiwać suchym, sprê¿onym powietrzem.

Szczotki wêglowe
Narzêdzie elektryczne wyposa¿one jest w wył¹-
czaj¹ce szczotki wêglowe.
Po osi¹gniêciu granicy zu¿ycia szczotek wêglo-
wych, nastêpuje automatyczne wył¹czenie urz¹-
dzenia elektrycznego.

WSKAZÓWKA!
Zu¿yte szczotki wêglowe wymienić na nowe, 
oryginalne szczotki dopuszczone przez 
producenta urz¹dzenia. W przypadku 
zastosowania obcych fabrykatów wygasaj¹ 
prawa do roszczeñ z tytułu gwarancji 
udzielonej przez producenta.
Poprzez tylne otwory wentylacyjne mo¿e być 
widoczny płomieñ powstaj¹cy na szczotkach 
wêglowych podczas pracy urz¹dzenia. 
W przypadku zapalenia siê szczotek wêglowych 
nale¿y natychmiast wył¹czyć urz¹dzenie 
elektryczne. Urz¹dzenie elektryczne przekazać 
do warsztatu specjalistycznego, który posiada 
autoryzacjê producenta.

Przekładnia
WSKAZÓWKA!

Œrub znajduj¹cych siê na korpusie urz¹dzenia 
nie wolno odkrêcać w okresie gwarancji. 
W przypadku nieprzestrzegania tego zalecenia 
wygasaj¹ prawa do roszczeñ z tytułu gwarancji 
udzielonej przez producenta.
Urz¹dzenie elektryczne wyposa¿one jest 
w smarowanie smarem. 

Wymianê/napełnianie smaru zlecić do wyko-
nania w serwisowym warsztacie specjalistycznym 
autoryzowanym przez producenta.

Naprawy
Naprawy urz¹dzenia zlecać do wykonania 
wył¹cznie w punkcie serwisowym 
autoryzowanym przez producenta.
Je¿eli przewód zasilaj¹cy narzêdzia elektrycz-
nego jest uszkodzony, musi być wymieniony 
na specjalnie przystosowany przewód zasilaj¹cy 
(sposób wymiany – X, tzn. wymiany mo¿e doko-
nać u¿ytkownik). Ten specjalnie przystosowany 
przewód zasilaj¹cy mo¿na nabyć za poœrednict-
wem serwisu firmy FLEX.

Czêœci zamienne i wyposa¿enie 
dodatkowe
Wyposa¿enie dodatkowe, a szczególnie narzê-
dzia, które dopuszczone s¹ do zastosowania 
z tym urz¹dzeniem, mo¿na znaleŸć w katalogach 
producenta.

Wskazówki dotycz¹ce usuwania 
opakowania i zu¿ytego 
urz¹dzenia

OSTRZE¯ENIE!

Wysłu¿one urz¹dzenia uczynić niezdatnymi 
do u¿ycia poprzez usuniêcie elektrycznego 
przewodu zasilaj¹cego.

Tylko dla krajów EU.

Proszê nie wyrzucać narzêdzi 
elektrycznych do domowych œmieci!

Zgodnie z dyrektyw¹ Unii Europejskiej 2002/
96/EG o odpadach elektrycznych i elektro-
nicznych oraz jej przejêciem do prawa 
narodowego istnieje obowi¹zek zbierania 
narzêdzi elektrycznych celem odzyskania 
surowców wtórnych i utylizacji.

WSKAZÓWKA!
Aktualne informacje o sposobie usuniêcia 
zu¿ytego urz¹dzenia mo¿na uzyskać 
w punkcie zakupu.
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Deklaracja zgodnoœci 

Oœwiadczamy na własn¹ odpowiedzialnoœć, 
¿e produkt odpowiada ni¿ej wymienionym 
normom i dokumentom normatywnym:

EN 60745 zgodnie z wymaganiami okreœlonymi 
wytycznymi 2004/108/EG, 2006/42/EG.

==
Rühle Severin

12.01.2010
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15
D-71711 Steinheim/Murr

Gwarancja

Przy zakupie nowego urz¹dzenia, firma FLEX 
udziela 2 lata gwarancji producenta, 
poczynaj¹c od daty nabycia przez u¿ytkownika. 
Gwarancj¹ objête s¹ tylko wady urz¹dzenia 
wynikaj¹ce z błêdów materiałowych i/lub 
produkcyjnych, oraz niespełnienia 
zapewnionych właœciwoœci. W przypadku 
wyst¹pienia roszczenia gwarancyjnego, nale¿y 
doł¹czyć oryginalny dowód sprzeda¿y z dat¹ 
zakupu. Naprawy mo¿e dokonać wył¹cznie 
warsztat lub serwis posiadaj¹cy autoryzacjê 
firmy FLEX.

Prawo do roszczeñ gwarancyjnych przysługuje 
tylko przy u¿ywaniu urz¹dzenia zgodnie z jego 
przeznaczeniem. Gwarancja nie obejmuje 
w szczególnoœci zu¿ycia wynikaj¹cego 
z eksploatacji, usterek spowodowanych 
niewłaœciw¹ obsług¹ i u¿ytkowaniem, 
czêœciowo lub całkowicie zdemontowanych 
urz¹dzeñ, jak równie¿ szkód spowodowanych 
przeci¹¿eniem urz¹dzenia, u¿yciem 
niedopuszczonych, uszkodzonych, lub 
niewłaœciwie zastosowanych narzêdzi, szkód 
spowodowanych przez maszynê na 
narzêdziach lub materiale obrabianym, 

szkód spowodowanych przez u¿ycie siły, 
oraz nastêpstw niewłaœciwych lub 
niewystarczaj¹cych przegl¹dów i konserwacji 
wykonywanych przez u¿ytkownika lub osoby 
trzecie, uszkodzeñ spowodowanych 
działaniami zewnêtrznymi lub ciałami obcymi, 
jak np. piasek, kamienie, jak równie¿ szkód 
spowodowanych nieprzestrzeganiem niniejszej 
instrukcji obsługi, jak np. podł¹czenie do Ÿródła 
pr¹du o niewłaœciwym napiêciu lub rodzaju 
pr¹du. Narzêdzia i wyposa¿enie dodatkowe 
objête s¹ gwarancj¹ tylko wtedy, je¿eli 
zastosowane zostały z urz¹dzeniem, dla 
którego takie u¿ycie jest przewidziane lub 
dopuszczone.

Wył¹czenie z odpowiedzialnoœci
Producent nie odpowiada za szkody i stracone 
zyski spowodowane przerw¹ w działalnoœci 
gospodarczej zakładu, której przyczyn¹ był 
nasz wyrób lub brak mo¿liwoœci jego 
zastosowania.

Producent i jego przedstawiciel nie odpowia-
daj¹ za szkody spowodowane niewłaœciwym 
u¿ywaniem urz¹dzenia lub powstałe przy 
u¿ywaniu urz¹dzenia w powi¹zaniu z wyrobami 
innych producentów.
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