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Akumuliatorinis gręžtuvas
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Dėkojame, kad įsigijote šį akumuliatorinį gręžtuvą. Prieš pradėdami naudoti šį gaminį, 
atidžiai perskaitykite šią naudojimo instrukciją ir išsaugokite ją, kad galėtumėte ja 
pasinaudoti ateityje.
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1. BENDROSIOS SAUGOS TAISYKLĖS
Svarbūs įspėjimai dėl saugos

   Atsargiai išpakuokite šį gaminį ir jokiais būdais neišmeskite jokios pakuotės dalies tol, kol 
neįsitikinsite, kad radote visas šio gaminio sudedamąsias dalis. 

 Laikykite prietaisą sausoje, vaikams nepasiekiamoje vietoje.
   Perskaitykite visus įspėjimus ir nurodymus. Nesivadovaujant šiais įspėjimais arba nurodymais, 

galima patirti elektros smūgį, sukelti gaisrą ir (arba) patirti sunkių sužeidimų.

Pakuotė

Šis gaminys įdėtas į pakuotę, kuri apsaugo jį nuo pažeidimų vežant. Šią pakuotę galima perdirbti 
ir panaudoti pakartotinai.

Naudojimo instrukcija

Pastaba: Prieš pradėdami naudoti, atidžiai perskaitykite šią naudojimo instrukciją.

Prieš pradėdami naudoti šį akumuliatorinį gręžtuvą, perskaitykite toliau pateiktas saugos taisykles 
ir naudojimo instrukciją. Susipažinkite su valdikliais ir išmokite tinkamai naudoti prietaisą. Laikykite 
šį vartotojo vadovą saugioje. lengvai pasiekiamoje vietoje, kad juo galima būtų pasinaudoti ir vėliau. 

Pastaba: Jeigu šį prietaisą kam nors perduosite, kartu atiduokite ir naudojimo instrukciją. 
Norint tinkamai naudoti šį prietaisą, būtina vadovautis šioje naudojimo instrukcijoje pateiktais 
nurodymais. Šioje naudojimo instrukcijoje taip pat pateikiami nurodymai, kaip šį gaminį naudoti, 
techniškai prižiūrėti ir remontuoti.

Gamintojas neprisiima jokios atsakomybės už nelaimingus atsitikimus arba žalą, 

patirtą nesilaikant šioje instrukcijoje pateiktų nurodymų.

Bendrosios saugos taisyklės
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2.  PRIETAISO APRAŠYMAS IR PAKUOTĖS 
TURINYS

Prietaiso aprašymas (žr. 1 pav.)

A Beraktis griebtuvas 
B Sukimo momento nustatymo žiedas
C  Sukimosi krypties nustatymo jungiklis, skirtas nustatyti tris padėtis: pirmyn/atgal ir neutralią, saugos padėtį

D Svirtinis jungiklis

E Rankena

F Akumuliatoriaus įkrovos lygio diodinis ekranas ir darbo vietos apšvietimas

G Akumuliatorius

Prietaiso aprašymas (žr. 2 pav.)

1 Akumuliatoriaus adapteris

2 Kroviklis su akumuliatoriaus krovimo indikatoriumi (Nr. (3, 4)

5 Akumuliatorius

Pakuotės sudėtis

Atsargiai išimkite gaminį iš pakuotės ir patikrinkite, ar joje yra visos šios dalys:

 Belaidis gręžtuvas su akumuliatoriumi

 Akumuliatoriaus kroviklis 

  antgalis - 1 vnt. 

  Naudojimo instrukcija

Jeigu kokių nors dalių trūksta arba jos apgadintos, susisiekite su pardavėju, iš kurio pirkote šį prietaisą.

3. PARUOŠIMAS NAUDOJIMUI
Prietaiso įkrovimas

Prietaisą galima lengvai surinkti, atliekant veiksmus naudojimo instrukcijoje pateikta eilės tvarka 

ir vadovaujantis paveikslėliais.

1. Išimkite akumuliatorių iš prietaiso: paspauskite atlaisvinimo mygtuką ir ištraukite akumuliatorių.

2. Pastatykite kroviklį ant stalo šalia elektros lizdo.

3. Tinkamai įdėkite akumuliatorių į kroviklį. 

Pastaba: Akumuliatorių į kroviklį galima įdėti tik vienu būdu.

4.  Įjunkite kroviklio maitinimo laido kištuką į elektros lizdą. Tuomet užsidegs ir raudona, ir žalia kontrolinė 

lemputė.

Prietaiso aprašymas ir pakuotės turinys | Paruošimas naudojimui
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Paruošimas naudojimui

5.  Kai akumuliatorius bus visiškai įkrautas, liks šviesti tik žalia kontrolinė lemputė, o raudona 
kontrolinė lemputė užges.

6. Visiškai įkrovę, išjunkite kroviklį iš elektros lizdo.

Prieš naudojant pirmą kartą, akumuliatorių būtina visiškai įkrauti. 
Pirmą kartą akumuliatorių rekomenduojama krauti 3–5 valandas. 

Gręžtuvo griebtuvas (žr. 3 pav.)

Jeigu norite atidaryti gręžtuvo griebtuvą, laikydami galinę griebtuvo dalį, priekinę griebtuvo dalį sukite prieš 
laikrodžio rodyklę. Įdėkite norimą antgalį į griebtuvą. Užveržkite priekinę griebtuvo dalį (laikydami galinę 
dalį), sukdami pagal laikrodžio rodyklę, kad griebtuvo spaustuvas tvirtai ir tolygiai suspaustų antgalį.

Sukimo momento valdiklis (žr. 4 pav.)

1.  Sukimo momento valdikliu galima idealiai iš anksto nustatyti varžtų sukimo jėgą. Galima pasirinkti 
iš 19 padėčių + 1 gręžimo padėties. Šios padėtys pasirenkamos sukant nustatymo žiedą. Žemos 
padėtys skirtos mažiems varžtams ir minkštoms medžiagoms. Aukštos padėtys skirtos dideliems 
varžtams ir kietoms medžiagoms.

2.  Nustačius sukimo momento valdiklį, veržiamasis įtaisas veiks pagal iš anksto nustatytą nuostatą. 
Tai idealiai tinka sukant kelis varžtus, kai juos visus reikia priveržti vienodai.

3.  Reikėtų pradėti nuo mažesnės nuostatos ir palaipsniui didinti sukimo momentą, kol bus pasiekta 
norima nuostata.

Įjungimas/išjungimas (žr. 5 pav.)

DĖMESIO: Įjungimo jungiklį įjunkite arba išjunkite atsargiai, pagal gamintojo nurodymus.

Įjunkite įkrautą prietaisą, paspausdami svirtinį jungiklį (Nr. 1). Diodiniame ekrane pasirodys įjungimo 
indikatorius. Norėdami prietaisą išjungti, atleiskite jungiklį ir griebtuvas liausis suktis. 

DĖMESIO: Išjungus prietaisą, jo griebtuvas dar kurį laiką sukasi. 

1. Patikrinkite, ar akumuliatorius įdėtas į įrankį.
2.  Paleiskite įrankį, paspausdami svirtinį jungiklį.
3.  Griebtuvo sukimosi greitis priklauso nuo to, kokia jėga spaudžiamas svirtinis jungiklis. Svirtinį 

jungiklį spaudžiant stipriau, griebtuvas sukasi greičiau.
4.  Jeigu norite, kad griebtuvas suktųsi pirmyn, pastumkite sukimosi krypties nustatymo jungiklį (Nr. 2) 

į kairę. Jeigu norite, kad griebtuvas suktųsi atgal, pastumkite sukimosi krypties nustatymo jungiklį į dešinę.
5.  Jeigu gręžtuvas nenaudojamas, nustatykite sukimosi krypties nustatymo jungiklį (Nr. 2) neutralioje 

padėtyje (viduryje), kad gręžtuvas nebūtų netyčia įjungtas.

  Įsitikinkite, ar antgalis arba ilginimo dalis įtaisyta tinkamai.
  Prieš įjungiant gręžtuvą, antgalį/ilginimo dalį privaloma atremti tiesiai į ruošinį. Kitaip ruošinys arba 

antgalis/ilginimo dalis bus sugadinta.
  Prieš pradėdami naudoti antgalį, visada patikrinkite jo sukimosi kryptį.
  Atleidus svirtinį jungiklį, sustabdymo sistema įjungiama automatiškai. Gręžtuvo griebtuvas 

automatiškai sustos.
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4.  NURODYMAI, KAIP TINKAMAI NAUDOTI 
ĮRANKĮ

Prieš pirmą kartą pradėdami naudoti, visiškai įkraukite akumuliatorių. Įsitikinkite, ar naudojami grąžtai 
ir ilginimo dalys tinka numatytam darbui atlikti ir ar jie tvirtai įtaisyti. Patikrinkite, ar sukimosi krypties 
nustatymo jungiklis nustatytas tinkamoje padėtyje.

PASTABA: Prieš keisdami antgalius arba prieš atlikdami reguliavimo darbus, visuomet būtinai 
išimkite akumuliatorių.

DĖMESIO: Šlifuojant, pjaunant, gręžiant ir atliekant kitus darbus kai kada kyla cheminių medžiagų 
dulkių, kurios sukelia sveikatos sutrikimų. Keli tokių cheminių medžiagų pavyzdžiai: 
a) švinas, esantis dažuose, kurių sudėtyje yra švino.
b) cementas ir kitos statybinės medžiagos.
c) chemiškai apdorota mediena.

Varžtų sukimas

1.  Prieš sukant varžtus į medienos ruošinį, jame prieš tai reikia pragręžti tinkamą skylę. Tuomet 
varžtas ir įrankis nepasislinks ruošinio paviršiumi ir jo nesugadins.

2. Varžtas sukti rekomenduojame pasirinkti mažą sukimo greitį.
3. Įtaisykite sukimo antgalį į varžto galvutę ir atsargiai įsukite jį į skylę.
4.  Rekomenduojame pradėti veržti nuo mažiausio sukimo momento jėgos, o paskui palaipsniui 

didinti sukimo momentą, kol bus pasiektas norimas sukimo momento lygis.

Gręžimas

1. Nenaudokite sukimo momento valdiklio gręždami medieną. Pasirinkite standartinę gręžimo padėtį.
2. Gręždami medieną, naudokite antgalius medžiui gręžti.
3. Gręždami metalą arba plastiką, naudokite antgalius metalui gręžti.
4. Gręžiant minkštą medieną, gręžtuvas privalo veikti maksimaliu greičiu.
5. Gręžiant kietmedį, gręžtuvas privalo veikti mažesniu greičiu.

Diodinė akumuliatoriaus įkrovimo lygio kontrolinė lemputė (žr. 6 pav.)

Diodinė kontrolinė lemputė parodo akumuliatoriaus įkrovimo lygį. Įjungus įrankį svirtiniu jungikliu, 
užsidega diodinė lemputė (Nr. 2). Jeigu šviečia visi diodai, akumuliatorius yra pakankamai įkrautas. 
Jeigu šviečia vienas diodas, akumuliatoriaus energija yra praktiškai išeikvota ir jį būtina nedelsiant 
įkrauti.

Darbo vietos apšvietimas (žr. 6 pav.)

Paspaudus svirtinį mygtuką, užsidega diodinė lemputė (Nr. 1), kuri apšviečia gręžimo arba varžto 
sukimo vietą. Svirtinį jungiklį išjungus, užgęsta ir darbo vietą apšviečianti diodinė lemputė. 
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Nurodymai, kaip tinkamai naudoti įrankį | Naudojimo instrukcija

Daugiau patarimų dėl gręžimo

1.  Norint pasiekti geriausių rezultatų ir saugiai naudoti įrankį, rekomenduojama pritvirtinti ruošinį prie 
darbastalio.

2.  Naudokite tik aštrius grąžtus. Naudojant atbukusius grąžtus, gręžtuvas bereikalingai apkraunamas, 
todėl gali sudegti variklis.

3. Visuomet naudokite konkrečiam darbui atlikti tinkamą antgalį.
4. Atliekant labai tikslius gręžimo darbus, geriausiai naudoti grąžtą su kreiptuvu.
5.  Spalvotųjų metalų medžiagas, pavyzdžiui, plonus metalo lakštus, gręžti labai sunku. Atlikdami labai 

tikslius gręžimo darbus, po gręžiama medžiaga padėkite medienos gabalėlį, tuomet pragręžkite 
kiaurai pro abi medžiagas.

DĖMESIO: Gręžiant, grąžtas užstringa labai retai. Bet tokiu atveju kyla didelė momento reakcija. 
Visuomet žiūrėkite, ką darote, ir tvirtai laikykite gręžtuvą, kad išvengtumėte galimos žalos arba 
sužeidimo.

DĖMESIO: Neužklijuokite svirtinio jungiklio lipnia juosta ir neužfi ksuokite jo jokiomis kitomis 
priemonėmis. Įrankio elektros grandinė veiks netinkamai, dėl to įrankis gali perkaisti ir sugesti.

Perkrova

Jeigu įrankis būtų perkrautas, gali sugesti jo variklis. Labiau spaudžiant įrankį, darbas nebus atliekamas 
greičiau. Spaudžiant įrankį, jo darbo našumas tik mažės, akumuliatoriaus energija bus pernelyg greitai 
išeikvota,galės sugesti ir variklis. Nestandartiniai darbai ir per didelis įrankio spaudimas sutrumpins 
įrankio naudojimo laiką.

5. NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 
Naudojimas

   Šio gaminio negali naudoti vaikai ir asmenys, turintys fi zinių arba protinių negalių, arba naudojimo 
patirties neturintys asmenys, nebent jie būtų tinkamai kvalifi kuoti arba išmokyti, kaip saugiai naudoti 
šį gaminį, arba su sąlyga, kad juos tinkamai prižiūrės kvalifi kuotas, už jų saugą atsakingas asmuo.

  Būkite itin atsargūs, jeigu šį gaminį naudojate šalia vaikų. Šį prietaisą visada laikykite vaikams 
nepasiekiamoje vietoje. Vaikus privaloma prižiūrėti, kad jie nežaistų su šiuo gaminiu.

  Niekada neleiskite šio prietaiso naudoti vaikams ir žmonėms, kurie nėra perskaitę šios naudojimo 
instrukcijos. Minimalus vartotojų amžius gali būti reglamentuojamas pagal vietos įstatymus. Vartotojas 
yra atsakingas už žalą, padarytą trečiosioms šalims, esančioms veikiančio prietaiso darbo vietoje.

  Nenaudokite šio prietaiso, jeigu esate pavargę, apsvaigę nuo alkoholio arba narkotikų.
  Jeigu būtina, naudokite saugos priemones (pirštines, darbo batus, akių apsaugas, respiratorius 

ir pan.). Asmeninės saugos priemonės padeda sumažinti sužeidimo pavojus. 
  Dėvėkite tinkamą aprangą. Nedėvėkite laisvų drabužių arba papuošalų; saugokitės, kad judamosios 

dalys neįtrauktų plaukų, drabužių arba pirštinių. Judamosios dalys gali įtraukti laisvus drabužius, 
papuošalus arba ilgus plaukus.

  Naudodami elektros įrankius, nuolat būkite dėmesingi, žiūrėkite ir galvokite, ką darote. Nenaudokite 
elektros įrankių, jeigu esate pavargę, apsvaigę nuo alkoholio arba narkotikų. Neatsargumo akimirka 
naudojant elektros įrankius gali baigtis sunkiu sužeidimu.
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  Venkite situacijų, kai įrankis galėtų būti netyčia įjungtas. Prieš įjungdami maitinimo laido kištuką 
į elektros lizdą, būtinai patikrinkite, ar svirtinis jungiklis yra išjungimo padėtyje. Nešant elektros 
įrankį uždėjus pirštą ant jo pagrindinio jungiklio arba įjungus jį į elektros lizdą, kai pagrindinis 
svirtinis jungiklis yra įjungimo padėtyje, galimas sužeidimas.

  Išlikite budrūs. Dirbdami visada išlaikykite tvirtą stovėseną ir pusiausvyrą. Tuomet esant netikėtoms 
situacijoms lengviau suvaldysite elektros įrankį.

  Įtvirtinkite ruošinį spaustuvais arba griebtuvu. Taip bus saugiau, nei laikyti ruošinį ranka – įrankį 

galėsite valdyti abejomis rankomis.
  Darbo vieta turi būti tvarkinga ir gerai apšviesta. Užgriozdintoje, prastai apšviestoje darbo vietoje 

gali įvykti nelaimingas atsitikimas.
  Nenaudokite elektros įrankio sprogioje aplinkoje, pavyzdžiui, tokiose vietose, kur yra degių skysčių, 

dujų arba miltelių. Elektros įrankio viduje kyla kibirkščių, kurios gali uždegti degius miltelius arba garus.
  Nedirbkite su medžiagomis, kurios yra asbesto. Naudokite apsaugos nuo dulkių kaukę.
  Naudodami įrankį, įsitikinkite, kad šalia nėra vaikų ir kitų asmenų. Išblaškyti, galite nesuvaldyti 

įrankio.

Naudojimo paskirtis

  Šis įrankis nėra skirtas profesionaliam naudojimui.
  Naudokite šį gaminį tik pagal numatytąją paskirtį.
  Saugos sumetimais šio prietaiso negalima naudoti vietoj variklio jokiems kitiems darbo įrankiams 

ir įrankių komplektams, nebent gamintojas specialiai leistų tai daryti.

Naudojimo instrukcija

  Įjunkite ir naudokite šį prietaisą, kaip aprašyta šiame vartotojo vadove, griežtai vadovaudamiesi 

visais nurodymais.

  Prieš pradėdami bet kokius patikrinimo, techninės priežiūros arba remonto darbus, atjunkite 
elektros kabelį nuo elektros tinklo.

  Naudokite geros būklės įrankius darbams, kuriems jie yra skirti, atlikti.
  Dirbkite tik esant geram matomumui arba užtikrinkite pakankamą dirbtinį apšvietimą.
  Dirbkite švarioje, tvarkingoje darbo vietoje.
  Dirbdami būtinai stovėkite tvirtai, pasirinkę stabilią pozą. Nepamirškite, kad viena iš pagrindinių 

nelaimingų atsitikimų priežasčių – nugriuvimas.
  Gręždami metalo lakštus, naudokite spaustuvus, o po lakštu padėkite medienos gabalėlį. Pasisukęs 

metalo lakštas gali sunkiai sužeisti.
  Norėdami išvengti elektros smūgio, nenaudokite gręžtuvo arba suktuvo ten, kur yra įtampą turinčių 

laidų. Prieš pradėdami naudoti šį įrankį, būtinai įsitikinkite, kad žinote, kurioje vietoje sienoje įrengti 
visi elektros laidai arba kabeliai (šiam tikslui naudokite metalo detektorių). 

  Šį gaminį naudokite ir laikykite tik atokiai nuo degių arba lakių medžiagų ir tirpalų.
  Saugokite šį gaminį nuo itin žemos ar aukštos temperatūros, tiesioginių saulės spindulių ir pernelyg 

didelės drėgmės. Nenaudokite ten, kur kyla daug dulkių.
  Nestatykite šio gaminio prie šildytuvų, atviros liepsnos šaltinių arba šilumos prietaisų ar įrenginių.
  Nepurkškite ant šio gaminio vandens arba kokio nors kito skysčio. Nepilkite ant šio prietaiso vandens 

arba kokio nors kito skysčio. Nepanardinkite šio gaminio į vandenį arba kokį nors kitą skystį.
  Niekada nepalikite įjungto gaminio be priežiūros.
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  Nelieskite prietaiso dalių, kol jos visiškai nesustos. 
  Palaukite, kol variklis atvės, tik tuomet padėkite prietaisą į uždarą laikymo vietą.

  Jokiu būdu negalima patiems taisyti arba kokiu nors būdu pakeisti šį gaminį. Visus šio prietaiso 

remonto ir reguliavimo darbus patikėkite įgaliotojo techninės priežiūros centro meistrams arba 

pardavėjui. Bandant patiems taisyti arba reguliuoti šį gaminį garantiniu laikotarpiu, garantija gali 

nebegalioti.

  Gamintojas nėra atsakingas už žalą, padarytą netinkamai naudojant šį gaminį arba jo priedus. 

Tokios žalos pavyzdžiai: maisto produktų sugadinimas, sužalojimai, nudegimai, nuplikymai, 

gaisras ir pan.

Elektros sauga

DĖMESIO: Perskaitykite visus saugos įspėjimus ir visą naudojimo instrukciją. 
Nesilaikant pateiktų įspėjimų ir nurodymų, gali kilti elektros smūgis, gaisras arba galima sunkiai 

susižeisti.

PASTABA: Išsaugokite visus įspėjimus ir naudojimo instrukciją ateičiai. Visuose įspėjimuose 

naudojama sąvoka „elektros įrankis“ reiškia įrankį, kuriam energija tiekiama iš elektros tinklo 

(jame įrengtas maitinimo laidas), arba akumuliatorinį įrankį (be elektros laido).

  Norint įkrauti akumuliatorinio įrankio kroviklį, jį galima jungti į bet kokį elektros lizdą, įrengtą pagal 

galiojančius standartus.

  Elektros kištukas privalo būti 230 V ~ 50 Hz.

  Atjunkite kroviklį, jeigu jo ilgai nenaudosite, jeigu keičiate įrankio antgalius arba atliekate įrankio 

techninės priežiūros darbus.

  Įrankio kroviklio laido kištukas privalo atitikti elektros lizdą. Niekada jokiais būdais nekeiskite 

elektros kištuko. Naudodami įžemintus įrankius, nenaudokite jokių elektros kištukų adapterių. 

Nepakeisti, elektros lizdus atitinkantys kištukai mažina elektros smūgio keliamą pavojų.

  Naudodami šį įrenginį, nelieskite įžemintų paviršių, pavyzdžiui, vamzdžių, šildytuvų, elektrinių 

viryklių ir šaldytuvą . Jeigu jūsų kūnas tampa įžemintas, padidėja elektros smūgio pavojus.

  Saugokite elektros įrankį nuo lietaus arba drėgnos aplinkos. Vandeniui patekus į elektros įrankį, 

padidėja elektros smūgio keliamas pavojus.

  Elektros įrankį neškite atsargiai. Niekada neneškite įrankio už elektros laido ir netraukite už laido, 

kai norite atjungti įrankį nuo elektros tinklo. Saugokite įrankį nuo tepaluotų, įkaitusių ir aštrių daiktų 

arba judamųjų dalių. Pažeistas arba suraizgytas elektros laidas didina elektros smūgio keliamą 

pavojų.

  Naudojant elektros įrankius drėgnoje aplinkoje, elektros grandinėje privaloma įrengti saugiklį (angl. 

Residual Current Device – RDS). Naudojant elektros nuotėkio saugiklį, sumažėja elektros smūgio 

keliamas pavojus.
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Nurodymai dėl akumuliatoriaus ir kroviklio saugos

   Naudokite tik su šiuo įrankiu pateiktą akumuliatorių ir kroviklį. 
   Kroviklį junkite tik į 230 V įtampos elektros lizdą. 
   Saugokite akumuliatorių ir kroviklį nuo drėgmės.  Nenaudokite šio įrenginio lauko sąlygomis. 
   Atjunkite kroviklį nuo elektros tinklo, jeigu jo nenaudojate, taip pat prieš jį valydami arba atlikdami jo 

remonto darbus. 
   Ypač saugokite akumuliatorių. Nenumeskite jo ant kieto paviršiaus, nesuspauskite jo, saugokite jį 

nuo pernelyg stipraus mechaninio poveikio. Saugokite akumuliatorių nuo pernelyg didelės šilumos 
arba šalčio. 

   Nemėginkite akumuliatoriaus arba kroviklio remontuoti arba ardyti. Jeigu kokia nors dalis būtų 
sugadinta, atiduokite ją kvalifi kuotam meistrui, įgaliotajam techninio aptarnavimo centrui arba 
pardavėjui, kad pataisytų. 

  Kraukite akumuliatorių tik esant 10 °C–40 °C aplinkos temperatūrai. Įkrautą akumuliatorių elektros 
įrankiuose galima naudoti esant 0 °C–50 °C darbo aplinkos temperatūrai. Jeigu akumuliatorius 
nenaudojamas, jį reikia laikyti sausoje, 10 °C–30 °C temperatūros vietoje.

 SVARBU! PAVOJUS! Niekada nesujunkite akumuliatoriaus gnybtų trumpuoju jungimu 
ir saugokite akumuliatorių nuo drėgmės. Nelaikykite akumuliatoriaus kartu su kitais metaliniais 
daiktais ir dalimis, kurios gali sukelti trumpąjį akumuliatoriaus gnybtų jungimą. Akumuliatorius 
gali perkaisti, užsiliepsnoti arba sprogti.

   Jeigu žmogus prisiliestų prie akumuliatoriuje esančio elektrolito, skysčio arba kitos medžiagos, 
jis privalo nedelsiant gausiai nuplauti šią medžiagą vandeniu. Jeigu šių medžiagų patektų į akis, 
gausiai plaukite jas vandeniu ir tuoj pat kreipkitės į gydytoją.

   Nemeskite daugkartinio naudojimo akumuliatorių į laužą arba vandenį. Kitaip gali kilti sprogimas. 
Daugkartinio naudojimo akumuliatorių negalima išmesti kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis, 
nesvarbu, ar jie nauji, ar panaudoti. Pagal galiojančius reglamentus, akumuliatorius privaloma 
pristatyti į atliekų surinkimo punktą arba išmesti jį į mūsų parduotuvėse esančius konteinerius, 
pažymėtus „Panaudoti akumuliatoriai“.

   Šį akumuliatorių kraukite tik gamintojo nurodytu krovikliu. Kraunant akumuliatorius kitos rūšies 
akumuliatoriams krauti skirtais krovikliais, gali kilti gaisras.

   Naudokite elektros įrankį tik su jam skirtu akumuliatoriumi. Naudojant kitą akumuliatorių, galima 
susižeisti arba sukelti gaisrą.

   Jeigu akumuliatoriaus nenaudojate, laikykite jį atokiai nuo metalinių daiktų, pavyzdžiui, sąvaržėlių, 
monetų, raktų, vinių, varžtų ir kitų smulkių daiktų, kurie gali sukelti trumpąjį akumuliatoriaus 
gnybtų jungimą. Sujungus akumuliatoriaus gnybtus trumpuoju jungimu, galima nudegti arba 
sukelti gaisrą.
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Techninė priežiūra

DĖMESIO: Atjunkite kroviklį, jeigu jo ilgai nenaudosite, jeigu keičiate įrankio antgalius arba 
atliekate įrankio techninės priežiūros darbus.

  Šiam įrankiui nereikia jokios specialios techninės priežiūros. Tas pat galioja ir šio įrankio elektros dalims.
  Patikrinkite, ar nesimato prietaiso nusidėvėjimo požymių. 
  Jeigu kroviklis (jo korpusas, laidai arba jungtis) apgadinti, nedelsdami pakeiskite jį nauju pardavėjo 

techninio aptarnavimo centre.
  Reguliari prietaiso priežiūra užtikrina ilgą prietaiso naudojimą ir tinkamą veikimą
  Prieš pradėdami naudoti, visada patikrinkite, ar nėra nusidėvėjusių arba sugadintų dalių. 
  Pakeiskite pažeistas arba nusidėvėjusias dalis. Norėdami, kad prietaisas visuomet liktų subalansuotas, 

visada keiskite visą nusidėvėjusių arba pažeistų dalių komplektą.
  Nusidėvėjusias arba pažeistas prietaiso dalis gali keisti tik įgaliotasis techninio aptarnavimo centras 

arba pardavėjas.
  Prieš pradėdami valyti, atjunkite šį gaminį nuo maitinimo šaltinio.
  Norėdami nuvalyti plastikines šio prietaiso dalis, naudokite minkštą, drungnu vandeniu sudrėkintą 

šluostę. Nenaudokite stipriai veikiančių valymo priemonių ir tirpiklių, nes jie gali apgadinti šio 
gaminio paviršių.

  Neplaukite prietaiso po tekančiu vandeniu ir nenardinkite jo į vandenį.
  Pakeitę antgalį, patikrinkite, ar jis tinkamai įtvirtintas laikymo padėtyje.
  Nenaudokite kitų antgalių, kurių matmenys nėra pritaikyti, kad būtų tinkamai įtvirtinti laikiklio dalyje.
  Neperkraukite elektros įrankio. Naudokite darbui atlikti tinkamą elektros įrankį. Naudojant tinkamą 

elektros įrankį, darbas bus atliktas greičiau ir saugiau.
  Nenaudokite įrankio, jeigu jo pagrindinis svirtinis jungiklis yra sugedęs. Visi elektros įrankiai, kurių 

jungikliai veikia netinkamai, yra pavojingi; juos privaloma pataisyti.
  Jeigu įrankio nenaudojate, laikykite jį vaikams nematomoje ir nepasiekiamoje vietoje; taip pat 

neleiskite šio įrankio naudoti žmonėms, kurie nežino, kaip jis veikia, arba jeigu jie nėra perskaitę 
šios naudojimo instrukcijos. Nekvalifi kuotų žmonių naudojami elektros įrankiai kelia pavojų.

  Atlikite įrankio techninę priežiūrą. Patikrinkite, ar nestinga judamosios dalys, ar nesugadintos 
atskiros dalys; taip pat patikrinkite kitus veiksnius, kurie galėtų turėti įtakos įrankio veikimui. Jeigu 
įrankis apgadintas, naudokite jį tik po to, kai jis bus pataisytas. Daugelis nelaimingų atsitikimų kyla 
dėl įrankio techninės priežiūros nepaisymo. Tinkamai prižiūrimi pjovimo įrankiai aštriais pjovimo 
kraštais mažiau stringa ruošiniuose, juos lengviau valdyti.

  Pjovimo įrankiai visada turi būti aštrūs ir švarūs. Tinkamai prižiūrimi pjovimo įrankiai aštriais 
pjovimo kraštais mažiau stringa ruošiniuose, juos lengviau valdyti.

  Elektros įrankius, priedus, antgalius ir pan. naudokite taip, kaip nurodyta šioje instrukcijoje, 
konkrečiam elektros įrankiui tinkamu būdu, ir atkreipkite dėmesį į darbo sąlygas bei darbą, kurį 
atliekate. Naudojant elektros įrankius ne pagal numatytąją jų paskirtį, gali kilti pavojų.

  Pažeistus jungiklius gali keisti tik įgaliotasis techninio aptarnavimo centras arba pardavėjas. 
Nenaudokite elektros įrankių, kurių jungiklis yra sugadintas.

  Nepalikite įjungtų elektros įrankių be priežiūros. Visada išjunkite įrankį ir palaukite, kol jis visiškai 
sustos, tik tuomet padėkite jį į vietą.
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  Naudokite ausų apsaugas. Pernelyg didelis triukšmo lygis gali pažeisti klausą.

  Atlikdami darbus, kai antgaliai gali prisiliesti prie paslėptų elektros laidų, laikykite elektros įrankį už 

izoliuotos, laikymui skirtos dalies. Antgaliui prisilietus prie „gyvo“ elektros laido, neizoliuotos įrankio 

dalys gali gauti įtampą ir dėl to operatorius gali gauti elektros smūgį.

  Dėl remonto kreipkitės į įgaliotąjį techninio aptarnavimo centrą arba pardavėją, kurie remontui 

naudos originalias atsargines dalis. Taip užtikrinsite tinkamą elektros įrankio veikimą.

DĖMESIO: Naudojant šioje instrukcijoje nerekomenduojamus priedus arba įrankius, galima 

susižeisti. Visada naudokite tik originalias atsargines dalis.

  Po kiekvieno darbo įrankį nuvalykite.

  Nenaudokite nusidėvėjusių arba apgadintų grąžtų ir ilginimo dalių. Kitaip gali būti perkrautas 

variklis ir gali sumažėti darbo našumas.

  Imkitės tinkamų priemonių, kad apsaugotumėte variklį nuo alyvos arba vandens poveikio.

  Reguliariai tikrinkite, ar įprasto naudojimo metu įrankis nebuvo apgadintas. Patikrinkite, ar tinkamai 

sujungtos visos dalys; nenaudokite šio gaminio, jeigu kuri nors jo dalis yra sugadinta arba pamesta.

  Įdėję akumuliatorių į kroviklį, įsitikinkite, ar jį įdėjote tinkamai ir ar tarp akumuliatoriaus kontaktų 

nėra jokių medžiagų, pvz., purvo.

  Saugokite akumuliatorių ir kroviklį nuo šilumos ir tiesioginių saulės spindulių. Nepalikite šių gaminių 

ten, kur temperatūra yra labai aukšta arba žema.

  Nenaudokite šio įrenginio lauko sąlygomis.

  Naudokite tik su šiuo prietaisu pateiktą kroviklį.

  Jeigu gaminys sugadintas arba veikia netinkamai, kreipkitės įgaliotąjį techninio aptarnavimo centrą 

arba pardavėją.

Saugojimas

  Laikykite įrankį sausoje vietoje, pakankamu atstumu nuo šilumos šaltinių arba pavojingų garų. 

  Nestatykite ant prietaiso jokių daiktų.
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Akumuliatorinis gręžtuvas:

Nominali įtampa 14,4 V

Sūkiai įrankiui veikiant tuščiąja eiga 0–580 min-1

Akumuliatorius 1,3 Ah, ličio jonų

Sukimo momentas 19 padėčių + 1 gręžimo padėtis

Maks. skersmuo Ø 10 mm

Garso slėgio lygis 64 dB (A), K = 3 dB (A)

Garso slėgio galia 75 dB (A), K = 3 dB (A)

Vibracija ahD = 3,63 m/s2, K = 1,5 m/s2

Kroviklis:

Įvesties įtampa 230 V

Dažnis 50 Hz

Krovimo trukmė 3–5 valandos

Pasiliekama teisė keisti tekstą ir techninius parametrus.

Tekstas, konstrukcija ir techninės specifi kacijos gali būti pakeisti be išankstinio pranešimo ir mes 

pasiliekame teisę daryti šiuos pakeitimus.
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8. SENO PRIETAISO IŠMETIMAS

NURODYMAI, KAIP IŠMESI PANAUDOTAS PAKAVIMO MEDŽIAGAS MEDŽIAGOS

Išmeskite pakavimo medžiagas į tam skirtą atliekų išmetimo vietą.

ELEKTRONINIŲ IR ELEKTRINIŲ BUITINIŲ PRIETAISŲ IŠMETIMO INSTRUKCIJA

Šis ant gaminių pažymėtas arba originaliuose dokumentuose esantis ženklas 
reiškia, kad panaudotų elektrinių arba elektroninių įrenginių negalima išmesti kartu 
su standartinėmis buitinėmis atliekomis. Siekiant šiuos gaminius išmesti, perdirbti 
ar pakeisti susidėvėjusius įrenginius naujais, juos reikia atiduoti į nustatytus atliekų 
surinkimo punktus. Arba, alternatyviai, kai kuriose Europos Sąjungos valstybėse narėse 
arba kitose Europos šalyse įsigydami atitinkamą naują gaminį, senus gaminius galite 
grąžinti vietos pardavėjams. Tinkamai išmesdami šį gaminį, padėsite tausoti brangius 
gamtinius išteklius ir išvengti potencialiai neigiamo poveikio aplinkai, kuris gali būti 
padarytas netinkamai išmetus atliekas. Išsamesnės informacijos pasiteiraukite savo 
savivaldybėje arba artimiausiame atliekų surinkimo punkte. Atsižvelgiant į nacionalinius 
teisės aktus, už netinkamą šio tipo atliekų išmetimą gali būti taikomos nuobaudos.

Europos Sąjungos valstybių narių verslo subjektams

Jeigu norite išmesti elektrinius arba elektroninius prietaisus, reikiamos informacijos 
teiraukitės pas savo pardavėją arba tiekėją.

Atliekų išmetinas kitose, ne Europos Sąjungos šalyse

Šis ženklas galioja Europos Sąjungoje. Jeigu norite išmesti šį gaminį, teiraukitės 
reikiamos informacijos apie tinkamą atliekų išmetimo būdą vietos savivaldybėje arba 
pas savo pardavėją.
Šis gaminys atitinka ES reglamento dėl elektromagnetinio suderinamumo ir elektros 
saugos reikalavimus.

Šis gaminys atitinka visus atitinkamus pagrindinius ES reglamentų reikalavimus.

Tekstas, dizainas ir techninė specifi kacija gali būti keičiami be išankstinio įspėjimo ir mes 
pasiliekame teisę daryti šiuos pakeitimus.


