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Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a lámpával ellátott csavarhúzót. A termék használata 
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1. ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
  FIGYELEM! 

A készülék használata előtt kérjük fi gyelmesen olvassa el a használati útmutatót.

Fontos biztonsági fi gyelmeztetések

 Óvatosan csomagolja ki a terméket, és ellenőrizze, hogy a csomag tartalmazza a termék összes 
alkotórészét; ügyeljen arra, hogy ne veszítse el ezen elemek egyikét sem.

 A terméket helyezze száraz helyre és gyermekektől távol.
 Olvassa el az összes fi gyelmeztetést és utasítást. A fi gyelmeztetések és utasítások be nem tartása balesetet, 

tüzet és/vagy súlyos sérüléseket okozhat.

Csomagolás

A termék csomagolásban van, amely védi a szállítás közbeni sérüléstől. Ez a csomagolás újrahasznosítható 
nyersanyag, ezért ajánlatos újrahasznosítani.

Használati utasítás

Mielőtt elkezdené a munkát a szerszámmal, olvassa el az alábbi biztonsági szabályokat és üzemeltetési 
utasításokat. Ismerkedjen meg alaposan a készülék kezelőelemeivel és azok megfelelő használatával. Az 
utasításokat tegye el biztos helyre későbbi felhasználás céljából. Javasoljuk, hogy az eredeti csomagolást, 
beleértve a belső csomagolóanyagokat, a nyugtát és a jótállási kártyát, legalább a garancia időtartamára őrizze 
meg.
Ha szállításra van szükség, akkor csomagolja a szerszámot a gyártó által szállított eredeti csomagolásba, 
ezáltal garantálja a termék maximális védelmét szállítás során (pl. szervizközpontba szállításkor vagy 
küldéskor).

  Megjegyzés: 
Ha továbbítja a szerszámot egy másik felhasználónak, mellékelje az utasításokat is. A készülék helyes 
használatának előfeltétele a mellékelt kézikönyvben szereplő kezelési utasítások betartása. Az üzemeltetési 
utasításokon kívül a használati utasítások a karbantartási és javítási munkákat is tartalmazzák.

A gyártó nem vállal felelősséget balesetekért vagy károkért, amelyek a kézikönyv 
utasításainak be nem tartásából erednek.
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2. JELZÉSEK

A termék megfelel az alkalmazandó szab-
ványok és előírások követelményeinek.

Használata előtt fi gyelmesen olvassa el 
a használati utasítást.

Viseljen szemvédőt 

Viseljen fülvédőt
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3. LEÍRÁS
Mielőtt a terméket használatba veszi, alaposan ismerkedjen meg minden kezelőfunkciójával és a biztonsági 
előírásokkal.
1. Indítógomb
2. Előre/vissza kapcsoló
3. A csavarhúzó bitszorítópofája
4. Munkafény
5. Az akkumulátor állapotának kijelzője
6. Kétállású beállító kapcsoló
7. Lámpa

MELLÉKELT TARTALOM

 Akkumulátoros csavarhúzó
 Töltő
 45 DB TARTOZÉK 

• 8 db 1/4" fej: 5/6/7/8/9/10/11/12 mm
• 28 db 25 mm bit:
• PZ0/PZ1/PZ2/PZ3
• PH0/PH1/PH2/PH3
• T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/T45
• H2/H2,5/H3/H3,5/H4/H5/H6
• SL3/SL4/SL5/SL6/SL7
• 4 db 50 mm bit: SL4/SL6/PH1/PH2   
• 2 db csigafúró: 2 mm / 3 mm
• 1 db 60 mm mágneses bittartó
• 1 db összekötő tengely
• 1 db adapterfej
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4. KEZELÉS
A TÖLTÉS MENETE

Gondoskodjon róla, hogy töltés előtt a csavarhúzó teljesen le legyen állítva. Csatlakoztassa a tápegység 
csatlakozóját a töltőnyílásba, és győződjön meg róla, hogy a csatlakozás megfelelő.

A tápegység normál, kizárólag váltakozó (AC) háztartási 230 V / 50 Hz árammal 
használható.

1. Átlagos használat után nagyjából 3 – 5 óra töltésre van szükség a teljes kapacitás eléréséhez.
2. Csatlakoztassa a tápegységet az energiaforráshoz.
3. A töltés alatt kigyullad az akkumulátor kijelző (piros fény).
4. 3 – 5 óra töltés után válassza le az energiaforrást és kapcsolja be a csavarhúzót; ha mind a három 

akkumulátor kijelző világít, a csavarhúzó teljesen fel van töltve.
A tápegységet ne tegye olyan helyre, ahol szélsőségesen magas vagy alacsony a hőmérséklet. Normál 
szobahőmérsékleten működik a legjobban. A szerszám alapzata vagy a tápegység a töltés során felmelegedhet.

  VIGYÁZAT!
Az eszköz töltésére csak eredeti tápegységet használjon; más tápegységek használata 
tüzet, robbanást és súlyos sérülést okozhat.

  Megjegyzés: Töltés közben az eszközt nem lehet bekapcsolni.

  VIGYÁZAT!
A töltési idő nem haladhatja meg a 15 órát; a túltöltés károsíthatja az akkumulátort. Ne 
töltse a csavarhúzót fagypont közeli vagy alatti hőmérsékleten. A melléklet tápegységet 
csak ehhez a csavarhúzóhoz szabad használni, más termékhez nem.

Ne tegyen a tápegységbe fémtárgyat.
Soha ne állítsa az előre/vissza kapcsolót, amikor a csavarhúzó forog – a csavarhúzó meghibásodhat.

Az akkumulátor kapacitásának LED-es kijelzése

Az akkumulátor kapacitását 3 indikátor jelzi:
• A piros LED indikátor világít – < 20 %
• A piros és sárga LED indikátor világít – 20 – 70 %
• A piros, sárga és zöld LED indikátor világít – > 70 %
Ha csak a piros indikátor világít, a csavarhúzót újra fel kell tölteni.

A CSAVARHÚZÓ BITJEINEK FELERŐSÍTÉSE

Tegye be az 1/4” bitet a mágneses bittartóba, majd tegye a bittartót a csavarhúzó szorítópofájába.

  Megjegyzés: A fúrógép csak könnyű, nagy igénybevételt nem igénylő használatra való. A legjobb 
eredmény érdekében az 1/4” biteket javasoljuk.
Soha ne kapcsolja be az indítógombot a csavarhúzó bitjének cseréje közben.
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A fúróbitek cseréje előtt mindig zárja le az indítógombot. (Ld. az előre/vissza kapcsolóra vonatkozó 
utasításokat.)

ELŐRE/VISSZA KAPCSOLÓ

Az előre/vissza kapcsoló határozza meg a szerszám forgásirányát, és egyben az indítógomb zárjaként is 
szolgál.
Az „előre” mozgás kiválasztásához engedje el az indítógombot, és nyomja az előre/hátra kart a szerszám jobb 
oldalára. A „vissza” mozgás kiválasztásához nyomja az előre/hátra kart a szerszám bal oldalára.
A kapcsoló középső állása „OFF” (Kikapcsolt) állásban lezárja a szerszámot.
Amikor a kapcsoló állását módosítja, ügyeljen rá, hogy az indítógombot meg ne nyomja.

Kétállású beállítás (3. ábra)
Ez a csavarhúzó egyenes csavarhúzóként is használható.
Először nyomja meg a forgás gombot, fordítsa el az elülső részt az óramutató járásával ellentétes irányba, majd 
engedje el a gombot, amikor már nem lehet továbbfordítani.

  Megjegyzés: A csavarhúzót semmilyen állásában ne használja feszítővasként.

FIGYELMEZTETÉS: Annak érdekében, nehogy a csavarhúzó véletlenül bekapcsolódjon, tartsa a kapcsolót a 
középső állásban lezárva

Lámpa (4. ábra)

Nyomja meg a lencsét a lámpa meggyújtásához; nyomja meg újra a kikapcsoláshoz.
A lámpa lencséje {Flash light lens}
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5. HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK
Kezelés

 Ezt a terméket nem gyerekeknek és csökkent fi  zikai vagy szellemi képességű személyeknek tervezték vagy 
korlátozott tapasztalatú és tudású személyeknek, ha nincsenek a biztonságukért felelős személy felügyelete 
alatt vagy nem látta el őket a termék használatára vonatkozó utasításokkal.

 Ha a termék gyermekek közelében van használva, fokozott óvatossággal járjon el. A terméket mindig tartsa 
tőlük távol. A gyerekeknek felügyelet alatt kell lenniük, hogy biztosítsa, nem fognak a szerszámmal játszani.

 Soha se engedje gyermekeknek vagy az útmutatót nem ismerő személyeknek a szerszámot használni.
 A helyi előírások megszabhatják a felhasználó minimum életkorát. A felhasználó felelős a harmadik 

személynek a szerszám munkaterületén a használatából adódó károkért.
 Ne használja a szerszámot, ha fáradt, alkohol vagy kábítószer hatása alatt.
 Ha szükséges, használjon személyi védőfelszerelést (kesztyű, munkaruha, látásvédelem, légzőkészüléket 

stb.), amik a személyi sérülés kockázatát csökkentik.
 Megfelelően öltözzön. Ne hordjon laza ruhát vagy ékszert és ügyeljen arra, hogy a haja, ruhája vagy 

a kesztyű ne kerüljön veszélyes közelségbe a mozgó részekhez. A laza ruhát, ékszert vagy hosszú hajat 
a mozgó részek bekaphatják.

 Mindig fi  gyeljen oda arra amit végez és az elektromos szerszám használatánál ne kalandozzanak 
a gondolatai. Ne használja az elektromos szerszámot, ha fáradt vagy drog, alkohol vagy gyógyszer hatása  
alatt van. Egy pillanatnyi fi  gyelmetlenség a szerszámmal dolgozás közben komoly sérüléshez vezethet.

 Kerülje el a szerszám véletlen elindítását. A tápkábel hálózati aljzathoz csatlakoztatása előtt győződjön meg, 
hogy a főkapcsoló kikapcsolt helyzetben van. Az elektromos szerszám áthelyezése, ha ujja a főkapcsolón 
van vagy a tápkábel be van szúrva, sérülést okozhat.

 Ne akadályoztassa magát. A munka közben mindig szilárd helyzetet és egyensúlyt tartson. Ez az elektromos 
szerszám jobb kezelhetőségét eredményezi váratlan helyzetekben.

 A munkadarab lefogásához használjon fémkapcsokat vagy satut. Az biztonságosabb mint a munkadarab 
lefogása kézzel és egyidejűleg szabad a keze a szerszám kezeléséhez.

 A munkaterületet tartsa tisztán és jól megvilágítva. A túltelített és megvilágítatlan munkaterület sérülést 
okozhat.

 Ne dolgozzon az elektromos szerszámmal robbanékony környezetben, mint a robbanékony gázok vagy 
poros anyagok mellett. Az elektromos szerszámban szikrázás következhet be, ami a robbanékony por vagy 
kigőzölgés meggyulladása okozhatja.

 Ne dolgozzon olyan anyaggal, ami azbesztet tartalmaz. Használjon légmaszkot a por ellen.
 A szerszámmal való munka közben tartson biztonságos távolságot a gyerekektől és más személyektől. A fi  

gyelemmegosztás a szerszám feletti ellenőrzés elvesztését okozhatja.

A használat célja

 Ezt a szerszámot nem professzionális használatra tervezték.
 A terméket ne használja más célra, mint amire szolgál.
 Biztonsági okokból a szerszám nem használható mint áramfejlesztő bármilyen más munkagéphez és 

szerszámokhoz, ha az a gyártó által nincs kifejezetten megengedve.
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Használati utasítások

 A szerszámot a használati útmutató leírása alapján kapcsolja be és üzemeltesse, és tartsa be 
azutasításokat.

 Bármilyen ellenőrzés, karbantartás vagy javítás előtt a feltöltő kábelt húzza ki az áramhálózatból.
 A szerszámot jó üzemállapotban használja azokra a feladatokra, amikre tervezték.
 Csak jó látási viszonyok mellett dolgozzon vagy biztosítson mesterséges megvilágítást.
 Tiszta és rendezett munkaterületen dolgozzon.
 Győződjön meg, hogy a munkánál szilárd és stabil helyzetben van. Ne felejtse, hogy a leesés az egyik 

leggyakoribb oka a baleseteknek.
 Fém pléhek fúrásánál használjon satut és rakjon a pléh alá fadarabot. A forgó pléh nagy kockázatot jelent.
 Biztosítsa, hogy a fúrógép vagy csavarhúzó ne legyen használva áram alatt levő tárgyakon, hogy elkerülje 

az áramütést. A szerszám használata előtt győződjön meg, hogy ismeri az összes áramvezeték vagy kábel 
helyzetét a falakban (erre a célra használjon fémdetektort)

 A terméket ne használja és tartsa távol gyúlékony és illékony anyagoktól.
 A terméket ne tegye ki szélsőséges hőmérsékleteknek, közvetlen napfénynek, túl nagy nedvességnek és ne 

tegye túl poros környezetbe.
 A terméket ne tegye fűtőtest, nyílt láng vagy más berendezések közelébe, amelyek hőforrások.
 A terméket ne szöktellje le vízzel vagy más folyadékkal. A termékbe ne öntsön vizet vagy más folyadékot. 

A terméket ne merítse vízbe vagy más folyadékba.
 A terméket soha se hagyja működésben felügyelet nélkül.
 Ne érintse a szerszám részeit, amíg nincsenek teljes nyugalomban.
 A szerszám zárt helyre elrakása előtt várja meg, amíg a motor kihűl.
 Semmilyen esetben se javítsa a szerszámot maga és ne végezzen rajta semmilyen módosítást!
 Minden javítást és szerelést bízza szakszervizre vagy az eladóra. A jótállási idő alatti termékbe 

beavatkozással elveszítheti a jótállási teljesítésre vonatkozó jogát.
 A gyártó nem felel a termék és tartozékainak helytelen használatából adódó károkért (sérülés, megégés, 

legőzölés, tűz, élelmiszer-megromlás stb.).

Árambiztonság

  FIGYELEM!
Olvassa el az összes biztonsági fi gyelmeztetést és utasítást. Ha nem tartja be a fi  
gyelmeztetéseket és utasításokat, áramütés, tűz vagy komoly sérülés következhet be.

  MEGJEGYZÉS: 
Őrizze meg ezeket a fi  gyelmeztetéseket és utasításokat későbbi használatra. Az „elektromos szerszám“ fogalom 
minden utasításban erre a hálózatról táplált szerszámra vonatkozik (ha tápkábellel rendelkezik) vagy elemről 
táplált szerszámra (tápkábel nélkül).

 Az akkumulátoros szerszám töltőegysége bármilyen aljzathoz csatlakoztatható, amelyik az adot 
szabványok szerint volt telepítve.

 Az aljzatban levő áram 230 V  50 Hz kell legyen.
 Húzza ki a feltöltőegységet, ha nem használja, a szerszámot kicseréli vagy karbantartást végeza 

szerszámon.
 A szerszám tápkábel dugójának meg kell felelnie az aljzatnak. A dugót soha semmilyen módon ne 
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módosítsa. A földeléssel védett szerszámnél ne használjon semmilyen dugó-átalakítót. A módosítatlan dugó 
és megfelelő aljzat csökkenti az áramütés veszélyét.

 A szerszámmal munka közben ne érintsen földelt felületeket, mint pl. csövek, radiátorok, elektromos 
fűtőtestek és hűtőgépek. A testének leföldelése esetén nő az áramütés veszélye.

 Az elektromos szerszámot ne tegye ki esőnek vagy nedves környezetnek. Ha víz kerül az elektromos 
szerszámb, nő az áramütés veszélye.

 A tápkábellel óvatosan bánjon. Soha se használja a tápkábelt a szerszám áthelyezésére és ne húzza, ha ki 
akarja húzni az aljzatból. Kerülje a kábel érintkezését zsíros, forró és éles tárgyakkal vagy mozgó részekkel. 
A sérült vagy összegabalyodott kábel növeli az áramütés veszélyét.

 Az elektromos szerszám nedves környezetben működtetése esetém a táp áramkörben áramvédőt kell 
használni (RCD). Az áramvédő (RCD) használata csökkenti az áramütés veszélyét.

Biztonsági utasítások az elemhez és a töltőegységhez

 Csak a szerszámmal kapott elemet és töltőegységet használja.
 A töltőegységet csak 230 V feszültségű hálózati aljzathoz csatlakoztassa.
 Óvja az elemet és a töltőegységet a nedvességtől. A töltőegységet ne használja kint.
 Húzza ki a töltőegységet a hálózati aljzatból, ha a töltőegységet nem használja, a töltőegység tisztítása és 

karbantartása előtt.
 Az elemnek speciális fi  gyelmet szenteljen. Kerülje el az elem kemény felületre leesését és ne tegye 

ki nyomásnak vagy más nagymértékű mechanikus hatásnak. Az elemet tartsa biztos távolságban 
nagymértékű hőtől és hidegtől.

 Az elemet és töltőegységet ne akarja javítani vagy szétszerelni. Ha bármelyik rész sérült, a javítását bízza 
szakképzett szerelőre vagy küldje javításra a szakszervizbe vagy az eladónak.

 Az elemet csak 10–40 °C levegő hőmérsékletnél töltse. A feltöltött elemet a szerszám táplálására 
üzemeltetési körülmények közt 0–50 °C hőmérsékletnél kell használni. Ha az elem nincs használva, száraz 
helyen tárolja 10–30 °C között.

  FONTOS! VESZÉLY! 
Soha se zárja rövidre az elem érintkezőit és az elemet ne tegye ki nedvességnek. Az elemet ne tárolja együtt 
fémtárgyakkal és részekkel, amelyek az elem érintkezőinek rövidre zárását okozhatják. Az elem túlmelegedhetne, 
meggyulladhatna vagy felrobbanhatna.

 Ha bárki érintkezésbe kerü az elektrolittal vagy más folyadékkal vagy anyaggal az elemből, azonnal mossa 
le ezt az anyagot nagy mennyiségű vízzel. Ha az anyag szembe kerül, öblítse ki nagy mennyiségű vízzel és 
azonnal keressen fel orvost.

 Az elemet ne dobja tűzbe vagy vízbe. Robbanás következhetne be. A tápelemet nem szabad háztartási 
hulladék közé kidobni, tekintet nélkül arra, hogy használt vagy sem. Az érvényes előírásokkal összhangban 
az elemet a helyi gyűjtőtelepen vagy az eladóhelyen a „Használt elemek“ feliratú konténerbe adja le.

 Csak a gyártó által meghatározott elemeket töltsön a töltőegységen. A töltőegység, amely egy fajta elemhez 
szolgál, más elemmel használva tűzveszélyes.

 Csak ehhez az elektromos szerszámhoz szolgáló elemeket használjon. Más elemek használata sérülést 
vagy tüzet okozhat.

 Ha az elemet nem használja, fémtárgyaktól mint pl. gemkapcsok, érmék, kulcsok, csavarok és más apró 
fémtárgyaktól távol tárolja, amik az elem rövidzárlatát okozhatják. Az elemek érintkezőinek rövidre zárása 
égési sérülést vagy tüzet okozhat.
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6. KARBANTARTÁS ÉS TÁROLÁS
Karbantartás

  FIGYELEM! 
Javasoljuk, hogy a szerszámon minden javítást és cserét szakképzett szerviztechnikus végezzen. Vegye fel a 
kapcsolatot vagy látogasson el a legközelebbi Menards üzletbe, ahol további információt kaphat.

  FIGYELEM! 
A csavarhúzó tisztításhoz csak puha, száraz rongyot használjon; soha ne használjon 
tisztítószert vagy alkoholt.
Tisztítás előtt húzza ki a tápegységet az energiaforrásból.

  FIGYELEM!
Ennek az elektromos szerszámnak a tisztításához tilos bármilyen vegyszert használni. 
Csak száraz ronggyal vagy törülközővel tisztítsa.

  FIGYELEM!
Húzza ki a töltőt, ha hosszabb ideig nem használja, ha szerszámot cserél vagy ha a 
szerszám karbantartását végzi.

 Ez a szerszám nem igényel semmilyen különleges karbantartást. Ugyanez vonatkozik a szerszám 
elektromos alkatrészeire is.

 Ellenőrizze, hogy a szerszám nem mutatja-e meghibásodás jelét.
 Ha a töltő sérült (a borítás, a vezetékek vagy a csatlakozó), azonnal cseréltesse ki egy szakszervizben.
 A szerszám rendszeres ápolása nemcsak hosszabb élettartamot biztosít, de megfelelő teljesítményt is.
 Használat előtt vizuálisan mindig ellenőrizze, hogy a szerszámon nincsenek-e kopott vagy sérült részek.
 A sérült vagy elhasználódott alkatrészeket cserélje ki. Mindig cserélje ki az elkopott vagy meghibásodott 

eszközök egész készletét, hogy biztosítsa a készülék kiegyensúlyozottságát.
 A szerszám hibás vagy elhasználódott alkatrészeit szakszervizben vagy az eladóval kell kicseréltetni.
 Tisztítás előtt húzza ki a terméket a tápforrásból.
 A termék külső részeinek tisztításához használjon langyos vízben megnedvesített puha rongyot. Ne 

használjon durva tisztítószereket vagy oldószert, különben sérülhet a termék burkolata.
 Ne tisztítsa a szerszámot folyó vízben, és ne merítse vízbe.
 A munkaeszköz cseréje után ellenőrizze, jól van-e rögzítve a helyén.
 Ne használjon olyan munkaeszközöket, amelyek nem helyezhetőek a tartály kiszögelléseibe.
 Ne terhelje túl az elektromos szerszámot. A munkához megfelelő típusú elektromos szerszámot használjon. 

Ha megfelelő elektromos szerszámot használ, a munka jobb és biztonságosabb lesz.
 Ha nem tudja a fő indítógombbal a szerszámot be- és kikapcsolni, ne dolgozzon vele. Az olyan elektromos 

szerszám, amelynek a főkapcsolója működésképtelen, veszélyes, és meg kell javítani.
 Ha a szerszámmal nem dolgozik, tárolja gyermekektől távol, és akadályozza meg, hogy olyan személyek 

dolgozhassanak a szerszámmal, akik nem ismerkedtek meg a szerszám használatával vagy ezzel az 
útmutatóval. Az elektromos szerszám képzetlen személy kezében veszélyes.

 Tartsa karban a szerszámot. Ellenőrizze, nem hajlanak-e el, vagy nem akadoznak-e a mozgó alkatrészek, 
nincs-e olyan sérülés az egyes alkatrészeken vagy környezetükben, ami befolyásolhatja a szerszám 
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működését. Ha a szerszám megsérült, a további használat előtt meg kell javítani. Sok balesetet az 
elhanyagolt karbantartás okoz. A gondosan karbantartott, éles pengéjű vágószerszám kevésbé akadozik és 
könnyebben kezelhető.

 Tartsa élesen és tisztán a vágóberendezéseket. A gondosan karbantartott, éles pengéjű vágószerszám 
kevésbé akadozik és könnyebben kezelhető.

 Az elektromos szerszámot, a tartozékokat, munkaeszközöket stb. ezen utasítások szerint használja, az 
adott elektromos szerszámnak megfelelő módon, és vegye fi gyelembe a munkakörnyezetet és a végzendő 
munkát. Az elektromos szerszám nem rendeletésszerű használata veszélyes lehet.

 A sérült kapcsolókat a szakszervizben vagy az eladónál ki kell cseréltetni. Ne használjon olyan elektromos 
szerszámot, amit nem lehet be- vagy kikapcsolni.

 Ne hagyja bekapcsolva az elektromos szerszámot, ha felügyelet nélkül hagyja. Mielőtt a szerszámot elteszi, 
mindig kapcsolja ki, és várja meg, míg teljesen kihűl.

 Használjon fülvédőt. A túl nagy zaj halláskárosodást okozhat.
 Ha olyan munkát végez, amelynek során a munkaeszköz rejtett elektromos vezetékekkel kerülhet 

érintkezésbe, mindig a szerszám szigetelt részét fogja. Az a munkaeszköz, amely érintkezésbe kerül áram 
alatt levő vezetékkel, vezetővé teszi a szigeteletlen részeket, és áramütést okozhat.

 Ha javításra van szükség, lépjen kapcsolatba a szakszervizzel vagy eladóval, aki csak eredeti pótalkatrészt 
használ. Így biztosítható az elektromos szerszám biztonságos működése.

  FIGYELEM!
Bármilyen, ebben a használati útmutatóban nem javasolt tartozék vagy eszköz 
használata növelheti a sérülés kockázatát. Mindig eredeti pótalkatrészt használjon.

 Minden feladat elvégzése után tisztítsa meg a szerszámot.
 Ne használjon elhasználódott vagy sérült fúróbitet és hosszabbító toldalékot. Az ilyen eszközök túlterhelhetik 

a motort és csökkenthetik a hatékonyságot.
 Különösen nagy fi gyelmet szenteljen annak, hogy olaj vagy víz miatt ne hibásodjon meg a motor.
 Normál üzemeltetés mellett rendszeresen ellenőrizze, nem hibásodott-e meg a szerszám. Győződjön meg 

róla, hogy minden alkatrész megfelelően van csatlakoztatva, és ne használja a terméket, ha valamelyik 
alkatrész sérült vagy elveszett.

 Amikor az akkumulátort a töltőbe helyezi, fi gyeljen rá, hogy az akkumulátor megfelelően legyen betéve, és 
hogy az akkumulátor érintkezői között ne legyen semmilyen tárgy, például föld.

 Az akkumulátort és a töltőt óvni kell a forróságtól és a napsugárzástól. Ezeket a termékeket ne tegye ki 
szélsőséges hőnek.

 A készüléket ne használja a szabadban.
 A szerszámhoz kizárólag a mellékelt töltőt használja.
 Ha a termék meghibásodik vagy nem működik megfelelően, vegye fel a kapcsolatot egy szakszervizzel vagy 

az eladóval.

Tárolás

 A szerszámot száraz helyen tárolja, biztonságos távolságban hőforrásoktól vagy veszélyes kipárolgástól.
 A szerszámra ne tegyen semmilyen tárgyat.
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7. MŰSZAKI ADATOK
Modell FDS 10155-A
Tápellátás Li-Ion akkumulátor 3,6 V / 1 300 mAh
Normál feltöltési idő 3 – 5 óra
Fordulatszám üresben 230 ford./perc
A befogó tokmány mérete 1/4” hatlapú szorítópofa
LED-es kijelző igen
A forgatónyomaték beállítása 6+1
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8. MEGSEMMISÍTÉS
A szerszámot, újratölthető akkumulátorokat, tartozékokat és csomagolóanyagokat 
a környezetkímélő újrahasznosítás érdekében szét kell válogatni.

Az elektromos szerszámokat, akkumulátorokat és újratölthető akkumulátorokat ne dobja a háztartási hulladék 
közé!

Csak az Európai Unió országai esetében:

A 2012/19/EU európai irányelv szerint a már nem használt elektromos szerszámokat, és 
a 2006/66/EK európai irányelvnek megfelelően a hibás vagy használt akkumulátorokat külön kell 
összegyűjteni és környezetbarát módon megsemmisíteni.

A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ MEGSEMMISÍTÉSI UTASÍTÁSOK 
ÉS TÁJÉKOZTATÓ
Az összes használt csomagolóanyagot a hulladékkezelő hatóság által kijelölt helyen adja le.

HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMMISÍTÉSE

Ez a jel a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy a kiselejtezett 
elektromos és elektronikus berendezéseket nem szabad a háztartási hulladék közé 
dobni. Vigye el őket az erre meghatározott gyűjtőudvarokba, ahol gondoskodnak helyes 
megsemmisítésükről, felújításukról vagy újrahasznosításukról. Az Európai Unió egyes 
országaiban vagy más európai országokban a termékek az eladóhelyen megfelelő 
új termék vásárlásánál visszaválthatók lehetnek. A termék megfelelő módon történő 
megsemmisítésével segít megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, és hozzájárul 
a nem megfelelő hulladék-megsemmisítés által okozott esetleges negatív környezeti 
és egészségügyi hatások megelőzéséhez. További részletekért forduljon a helyi 
önkormányzathoz vagy a legközelebbi hulladék-megsemmisítő gyűjtőtelephez. Az ilyen 
típusú hulladék helytelen megsemmisítése esetén a vonatkozó nemzeti előírásoknak 
megfelelően bírságok szabhatók ki.

Az Európai Unió országaiban működő vállalatok számára
Ha elektromos vagy elektronikus berendezést kíván megsemmisíteni, kérjen információt 
a termék eladójától vagy forgalmazójától. Megsemmisítés Európai Unión kívüli 
országokban. Ha ezt a terméket meg akarja semmisíteni, kérje a helyi hatóságoktól vagy 
a forgalmazótól a megsemmisítéssel kapcsolatos információkat.

Ez a termék teljesíti az EU valamennyi vonatkozó irányelvének alapkövetelményeit.

A szövegben, kivitelben és műszaki jellemzőkben előzetes fi gyelmeztetés nélkül változtatások 
történhetnek, és e változtatások jogát fenntartjuk.

Eredeti nyelvű felhasználói kézikönyv.
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EÚ MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Termék/márka: Akkumulátoros csavarhúzó / FIELDMANN

Típus/modell: FDS 10155-A mint S019 gyártási modell
 DC 3,6V, fordulatszám 230/m-1, III. osztály, IPX0, Lámpa 0,3W
 mért akusztikai teljesítményszint: LPA= 62 dB(A)
 garantált akusztikai teljesítményszint: LWA= 73 dB(A)

Gyártó: FAST ČR, a.s.
 Černokostelecká 2111, 100 00 Praha 10, Cseh Köztársaság
 VAT no: CZ26726548

A termék megfelel a következő irányelveknek és előírásoknak:

Directive MD 2006/42/EC
Directive EMC 2014/30/EU
Directive NEOE 2000/14/EC
Directive RoHS 2011/65/EU

és szabványoknak:

EN 62841-1:2015
EN 62841-2-2:2014
EN 55014-1:2017
EN 55014-2:2015

Kiadva:  Prágában  Név:  Ing. Zdeněk Pech
    Chairman of the Board

A kiadás dátuma:  9. 6. 22.       Aláírás:

Azonosítószám: 26 72 65 48, Adóazonosító: CZ-26 72 65 48

Bank:  Komerční banka Praha 1, számlaszám: 89309011/0100, Česká spořitelna Praha 4, 
számlaszám: 2375682/0800, ČSOB Praha 1, számlaszám 8010-0116233383/300


