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Wkrętarka akumulatorowa z latarką
INSTRUKCJA OBSŁUGI
Dziękujemy za zakup wkrętarki akumulatorowej z latarką. Przed przystąpieniem do
użytkowania należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i zachować ją do
wglądu w przyszłości.
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Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

1. OGÓLNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE
BEZPIECZEŃSTWA
UWAGA!
Przed użyciem produktu należy starannie przeczytać tę instrukcję.
Ważne ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa
Ostrożnie rozpakuj urządzenie i sprawdź, czy opakowanie zawiera wszystkie elementy urządzenia; uważaj,
aby nie zgubić żadnego z tych elementów.
Przechowuj produkt w suchym miejscu, niedostępnym dla dzieci.
Przeczytaj wszystkie ostrzeżenia i wszystkie zalecenia. Postępowanie niezgodnie z ostrzeżeniami
i zaleceniami może spowodować ryzyko wypadku, pożaru i/lub poważnych obrażeń.
Opakowanie
Urządzenie zostało umieszczone w opakowaniu chroniącym je przed uszkodzeniem podczas transportu.
Opakowanie jest surowcem wtórnym i można je przekazać do recyklingu.
Wskazówki dotyczące obsługi
Przed rozpoczęciem pracy z tym narzędziem przeczytaj poniższe zasady bezpieczeństwa i instrukcję obsługi.
Zapoznaj się dokładnie z elementami sterującymi urządzenia i właściwym sposobem ich użycia. Przechowuj
instrukcję w bezpiecznym miejscu do użytku w przyszłości. Zaleca się zachowanie co najmniej przez okres
gwarancji oryginalnego opakowania wraz z elementami wewnętrznymi, paragonu i karty gwarancyjnej.
Przed transportem narzędzia należy zapakować narzędzie do oryginalnego pudełka dostarczonego przez
producenta, aby zapewnić maksymalną ochronę podczas transportu (np. przewożenie lub wysłanie urządzenia
do serwisu).
Uwaga:
Przy przekazaniu narzędzia innemu użytkownikowi, należy dołączyć do niego instrukcję. Przestrzeganie
zawartych w instrukcji zaleceń dotyczących użytkowania jest warunkiem koniecznym prawidłowej obsługi
urządzenia. Instrukcja obsługi oprócz zaleceń dotyczących użytkowania zawiera także informacje na temat
wykonywania konserwacji i napraw.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za wypadki lub szkody powstałe w wyniku
nieprzestrzegania zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji.
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2. SYMBOLE
Ten produkt spełnia wymagania obowiązujących norm i przepisów.
Przed użyciem przeczytaj uważnie instrukcję obsługi.

Używaj środków ochrony wzroku

Używaj środków ochrony słuchu
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3. OPIS
Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy zapoznać się z obsługą i wskazówkami dotyczącymi
bezpieczeństwa.
1. Włącznik
2. Przełącznik przód/tył
3. Uchwyt końcówki wkręcającej na bity
4. Lampka robocza
5. Wskaźnik naładowania baterii
6. Przełącznik dwupozycyjny
7. Lampka
ZAWARTOŚĆ KOMPLETU
Wkrętarka akumulatorowa
Ładowarka
45 SZT. AKCESORIÓW
• 8 szt. głowic 1/4”: 5/6/7/8/9/10/11/12 mm
• 28 szt. bitów 25 mm:
• 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 szt. bitów 50 mm: SL4/SL6/PH1/PH2
• 2 szt. wierteł śrubowych: 2 mm / 3 mm
• 1 szt. magnetyczny uchwyt bitów 60 mm
• 1 szt. przedłużka
• 1 szt. adapter redukcyjny
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4. OBSŁUGA
ŁADOWANIE
Przed rozpoczęciem ładowania upewnij się, że wkrętarka jest całkowicie zatrzymana. Podłącz złącze zasilacza
do gniazda ładowania i sprawdź, czy są prawidłowo połączone.
Zasilacz jest przeznaczony do użytku w domowej sieci elektrycznej 230 V / 50 Hz prądu
zmiennego (AC).
1.
2.
3.
4.

Przy normalnym używaniu pełne naładowanie akumulatora trwa około 3-5 godzin.
Podłącz zasilacz do źródła zasilania.
Podczas ładowania zaświeci się wskaźnik akumulatora (czerwone światło).
Po 3-5 godzinach ładowania odłącz zasilacz z sieci i włącz wkrętarkę; jeżeli zapaliły się 3 wskaźniki
akumulatora, wkrętarka jest całkowicie naładowana.
Nie umieszczaj zasilacza w miejscach, w których panuje bardzo wysoka lub bardzo niska temperatura. Najlepiej
działa w temperaturze pokojowej. Korpus narzędzia i zasilacz mogą się nagrzewać podczas ładowania.
UWAGA!
Do ładowania narzędzia używaj wyłącznie oryginalnego zasilacza; użycie innych
zasilaczy może być przyczyną pożaru, wybuchu i poważnych obrażeń.
Uwaga: Podczas ładowania nie można włączyć narzędzia.
UWAGA!
Czas ładowania nie może przekroczyć 15 godzin; zbyt długie ładowanie może
spowodować uszkodzenie akumulatora. Nie ładuj wkrętarki w miejscach o temperaturze
około lub poniżej zera. Znajdujący się w komplecie zasilacz można używać wyłącznie do
ładowania tej wkrętarki i żadnego innego produktu.
Nie wkładaj do zasilacza żadnych przedmiotów metalowych.
Nie zmieniaj ustawienia przełącznika przód/tył w czasie, gdy wkrętarka się obraca – mogłoby to spowodować
uszkodzenie wkrętarki.
Wskaźnik LED naładowania akumulatora
Poziom naładowania akumulatora wskazują 3 diody:
• Świeci czerwona dioda LED – < 20 %
• Świeci czerwona i żółta dioda LED – 20–70 %
• Świeci czerwona, żółta i zielona dioda LED – > 70 %
Jeżeli świeci wyłącznie czerwona dioda LED, należy naładować wkrętarkę.
MOCOWANIE BITÓW WE WKRĘTARCE
Włóż bit 1/4” do uchwytu magnetycznego na bity, a następnie włóż uchwyt do uchwytu mocującego wkrętarki.
Uwaga: Twoja wkrętarka jest przeznaczona wyłącznie do niewymagających zastosowań. Aby uzyskać
najlepsze efekty zalecamy stosowanie bitów 1/4”.
WKRĘTARKA AKUMULATOROWA Z LATARKĄ
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Nie uruchamiaj włącznika podczas wymiany bitów wkrętarki.
Przed każdą wymianą bitów zablokuj włącznik. (Zob. instrukcja dotycząca przełącznika przód/tył).
PRZEŁĄCZNIK PRZÓD/TYŁ
Przełącznik przód/tył określa kierunek obrotów narzędzia, służąc jednocześnie jako blokada włącznika.
Aby wybrać ruch „w przód” zwolnij włącznik i przestaw dźwignię przód/tył w prawo. Aby wybrać ruch „w tył”
przestaw dźwignię przód/tył w lewo.
Pozycja środkowa tego przełącznika blokuje narzędzie w pozycji „OFF“ (Wyłączono).
Podczas zmiany pozycji tego przełącznika nie naciskaj włącznika.
Regulacja dwupozycyjna (Rys. 3)
Wkrętarkę można stosować jako zwykły śrubokręt.
Najpierw wciśnij przycisk obrotów, obróć przednią część w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, a
następnie zwolnij przycisk w chwili, gdy dalszy obrót jest już niemożliwy.
Uwaga: Nie używaj wkrętarki w żadnej pozycji w charakterze łomu.
UWAGA: Aby zapobiec przypadkowemu włączeniu wkrętarki, ustaw przełącznik w pozycji środkowej
Latarka (Rys. 4)
Naciśnij soczewkę, aby włączyć światło; naciśnij ponownie soczewkę, aby wyłączyć światło.
Soczewka latarki {Flash light lens}
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5. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYCIA
Obsługa
Ten produkt nie jest przeznaczony dla dzieci ani dla osób o obniżonych zdolnościach ﬁ zycznych,
mentalnych lub zmysłowych lub dla osób o ograniczonym doświadczeniu i umiejętnościach, nad którymi
nie jest sprawowany nadzór lub którym nie zostały udzielone instrukcje dotyczące używania tego produktu
przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
Jeśli wyrób będzie używany w pobliżu dzieci, należy zachować szczególną ostrożność. Wyrób należy
zawsze umieszczać z dala od dzieci. Dzieci powinny być pod nadzorem zapewniającym, że nie będą się
bawić wyrobem.
Nigdy nie należy pozwolić pracować z tym urządzeniem dzieciom ani osobom niezapoznanym z niniejszą
instrukcją obsługi. Lokalne przepisy mogą określać minimalny wiek użytkownika. Użytkownik jest
odpowiedzialny za szkody spowodowane osobom trzecim w obszarze roboczym urządzenia w następstwie
jego użytkowania.
Nie używaj maszyny, jeśli jesteś zmęczony, pod wpływem alkoholu czy środków odurzających.
Jeśli jest to konieczne, skorzystaj ze środków ochrony osobistej (rękawice, obuwie robocze, ochrona wzroku,
respiratory itd.). Środki ochrony osobistej obniżają ryzyko obrażeń osób.
Ubierz się stosownie. Nie noś wolnej odzieży lub biżuterii i zadbaj o to, aby włosy, odzież lub rękawice nie
dostały się niebezpiecznie blisko ruchomych części. Wolna odzież, biżuteria lub długie włosy mogą zostać
zaczepione przez ruchome części.
Zachowaj ostrożność, kontroluj, co robisz i zastanawiaj się nad pracą z urządzeniem elektrycznym. Nie
używaj urządzeń elektrycznych, jeśli jesteś zmęczony, pod wpływem narkotyków, alkoholu lub leków. Krótka
chwila nieuwagi podczas pracy z urządzeniem elektrycznym może prowadzić do poważnych obrażeń.
Nie pozwól na przypadkowe uruchomienie urządzenia. Przed włączeniem kabla zasilającego do gniazdka
sieciowego upewnij się, czy główny włącznik znajduje się w pozycji wyłączone. Przenoszenie urządzenia
elektrycznego przy jednoczesnym umieszczeniu palca na głównym włączniku lub podłączanie kabla
zasilającego do sieci elektrycznej w momencie, kiedy włącznik główny jest w pozycji włączone, może
spowodować obrażenia.
Nie przeszkadzaj sobie samemu. Podczas pracy zachowaj zawsze stabilną pozycję i równowagę. Umożliwi
to lepszą obsługę urządzenia elektrycznego w nieoczekiwanych sytuacjach.
Do przymocowania obrabianego materiału używaj zacisków lub imadła. Jest to bezpieczniejsze od
przytrzymywania obrabianego materiału ręką, ręce są jednocześnie wolne do obsługi urządzenia.
Utrzymuj powierzchnię roboczą w czystości i dobrze oświetloną. Przepełniona i nieoświetlona powierzchnia
robocza może spowodować obrażenia.
Nie używaj urządzenia elektrycznego w środowisku wybuchowym, jak np. pomieszczenie z cieczami
łatwopalnymi, gazami lub substancjami pyłowymi. W urządzeniu elektrycznym dochodzi do iskrzenia, które
może spowodować zapalenie pyłu łatwopalnego lub wyziewów.
Nie pracuj z materiałami zawierającymi azbest. Używaj maski przeciwpyłowej.
Podczas pracy z urządzeniem zachowaj bezpieczną odległość od dzieci i innych osób. Nieuwaga może
spowodować utratę kontroli nad urządzeniem.
Przeznaczenie
To urządzenie nie jest przeznaczone do profesjonalnego użytku.
Nie używaj wyrobu do innych celów niż te, do których jest przeznaczony.
WKRĘTARKA AKUMULATOROWA Z LATARKĄ
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Ze względów bezpieczeństwa urządzenia nie należy używać jako agregatu napędowego do jakichkolwiek
innych narzędzi roboczych czy kompletów narzędzi, o ile producent nie wyraził na to jednoznacznej zgody.
Wskazówki dotyczące użytkowania
Włącz maszynę i eksploatuj ją zgodnie z instrukcją obsługi, dokładnie przestrzegając wszystkich zaleceń.
Przed wykonaniem jakiejkolwiek kontroli, konserwacji lub naprawy wyjmij kabel ładowarki z gniazdka
elektrycznego. Używaj urządzenia w dobrym stanie technicznym oraz do zadań, do których jest
przeznaczone.
Pracuj wyłącznie przy dobrej widoczności lub zapewnij dostateczne sztuczne oświetlenie.
Pracuj w czystym, uprzątniętym środowisku pracy.
Upewnij się, czy zachowujesz podczas pracy stabilną pozycję. Nie zapominaj, że upadki są jedną
z głównych przyczyn urazów podczas wypadków.
Podczas wiercenia metalowych blach używaj imadła i podłóż pod blachę kawałek drewna. Obracająca się
blacha stanowi duże zagrożenie.
Zadbaj o to, aby wiertarka lub wkrętarka nie była używana podczas pracy na przedmiotach podłączonych
do prądu, aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym. Przed użyciem tego urządzenia upewnij się,
czy znasz położenie wszystkich przewodów elektrycznych lub kabli wewnątrz murów i ścian (w tym celu
skorzystaj z wykrywacza metali).
Z wyrobu należy korzystać i przechowywać go poza zasięgiem substancji łatwopalnych i lotnych.
Wyrobu nie należy narażać na działanie skrajnych temperatur, bezpośredniego promieniowania
łonecznego, nadmiernej wilgoci oraz nie należy go umieszczać w mocno zapylonym środowisku.
Wyrobu nie należy umieszczać w pobliżu grzejników, otwartego ognia i innych urządzeń będących źródłem
ciepła.
Wyrobu nie należy spryskiwać wodą ani inną cieczą. Do wyrobu nie należy wlewać wody ani innej cieczy.
Wyrobu nie należy zanurzać w wodzie ani innej cieczy.
Wyrobu nie należy nigdy pozostawiać włączonego bez nadzoru.
Nie dotykaj części urządzenia, dopóki nie są całkowicie wyłączone.
Przed odstawieniem urządzenia do zamkniętego pomieszczenia, poczekaj, aż silnik wystygnie.
W żadnym wypadku nie naprawiaj produktu samodzielnie i nie dokonuj w nim żadnych przeróbek! Wszelkie
naprawy i kalibrację tego wyrobu należy powierzyć autoryzowanemu serwisowi lub sprzedawcy. Ingerując
w wyrób w okresie gwarancji narażasz się na ryzyko utraty praw do bezpłatnych napraw.
Producent nie odpowiada za szkody spowodowane na skutek niewłaściwego użycia wyrobu i jego
wyposażenia (zranienia, oparzenia, pożar, zepsucie potraw itp.).
Bezpieczeństwo elektryczne
UWAGA!
Przeczytaj wszystkie ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa i wszystkie zalecenia. Jeśli
nie będziesz przestrzegać podanych ostrzeżeń i zaleceń, może dojść do porażenia
prądem elektrycznym, wybuchu pożaru lub poważnych obrażeń.
Uwaga:
Zachowaj niniejsze ostrzeżenia i zalecenia do użytku w przyszłości. Pojęcie urządzenie elektryczne“ we
wszystkich ostrzeżeniach dotyczy Twojego urządzenia zasilanego z sieci elektrycznej (wyposażonego w kabel
zasilający) lub urządzenia zasilanego za pomocą akumulatora (bez kabla zasilającego).
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Ładowarkę urządzenia akumulatorowego można podłączyć do dowolnego gniazdka posiadającego
zabezpieczenie przed wyładowaniami, które zostało zainstalowane zgodnie z normami.
Wtyczka musi być zasilana prądem o wartości 230 V 50 Hz.
Odłącz ładowarkę, jeśli nie będziesz jej dalej używać, jeśli dokonujesz wymiany narzędzia lub konserwacji
urządzenia.
Wtyczka kabla zasilającego urządzenia musi odpowiadać gniazdku. Nigdy w żaden sposób nie przerabiaj
wtyczki. W przypadku urządzenia chronionego za pomocą uziemienia nie używaj żadnych redukcji wtyczek.
Wtyczki, w których nie dokonano żadnych przeróbek i odpowiednie gniazdka obniżają ryzyko porażenia
prądem elektrycznym.
Podczas pracy z urządzeniem nie dotykaj uziemionych powierzchni, jak np. rurociągów, kaloryferów,
kuchenek elektrycznych i lodówek. W przypadku uziemienia Twojego ciała wzrasta ryzyko porażenia
prądem elektrycznym.
Nie narażaj urządzenia elektrycznego na oddziaływanie deszczu lub wilgoci. Jeśli do urządzenia
elektrycznego przedostanie się woda, podwyższa się ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
Zachowaj ostrożność podczas manipulowania kablem zasilającym. Nigdy nie używaj kabla zasilającego
do przenoszenia lub przesuwania narzędzia i nie ciągnij za kabel podczas odłączania urządzenia od
sieci elektrycznej. Nie dopuść do kontaktu kabla z zatłuszczonymi, gorącymi i ostrymi przedmiotami lub
z ruchomymi częściami. Uszkodzony lub zaplątany kabel zasilający zwiększa ryzyko porażenia prądem
elektrycznym.
Podczas pracy z urządzeniem elektrycznym w wilgotnym środowisku w obwodzie zasilającym musi się
znajdować wyłącznik różnicowo-prądowy (RCD). Użycie wyłącznika różnicowo-prądowego (RCD) obniża
ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
Wskazówki bezpieczeństwa dotyczące akumulatorów i ładowarki
Używaj wyłącznie akumulatora dostarczonego z tym urządzeniem i dostarczonej ładowarki.
Podłączaj ładowarkę wyłącznie do gniazdka sieciowego z napięciem zasilającym 230 V.
Chroń akumulator i ładowarkę przed wilgocią. Nie używaj ładowarki na zewnątrz.
Odłącz ładowarkę od gniazdka sieciowego, jeśli jej nie używasz, przed czyszczeniem ładowarki i jej
konserwacją.
Akumulator wymaga specjalnej uwagi. Nie dopuść do upadku akumulatora na twardą powierzchnię i nie
naciskaj na akumulator ani nie narażaj go na nadmierne mechaniczne obciążenie. Przechowuj akumulator
w bezpiecznej odległości od nadmiernego ciepła lub chłodu.
Nie próbuj naprawiać ani demontować akumulatora lub ładowarki. Jeśli któraś z części jest uszkodzona,
powierz jej naprawę wykwaliﬁ kowanemu technikowi lub prześlij ją do naprawy do autoryzowanego serwisu
lub sprzedawcy.
Ładuj akumulator przy temperaturze powietrza w zakresie od 10 do 40 °C. Naładowany akumulator może
zostać wykorzystany do zasilania urządzenia w warunkach roboczych z temperaturą od 0 do 50 °C. Jeśli
akumulator nie jest używany, przechowuj go w suchym miejscu z temperaturą w zakresie od 10 do 30 °C.
WAŻNE! NIEBEZPIECZEŃSTWO!
Nigdy nie łącz styków akumulatora i nie narażaj akumulatora na działanie wilgoci. Nie przechowuj akumulatora
razem z metalowymi przedmiotami i częściami, które mogłyby spowodować spięcie styków akumulatora.
Mogłoby dojść do przegrzania akumulatora, jego zapalenia lub wybuchu.
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W przypadku dotknięcia elektrolitu lub innej cieczy czy substancji znajdującej się w akumulatorze, należy
natychmiast zmyć te substancje dużą ilością wody. Jeśli substancje te przedostaną się do oczu, należy je
wymyć dużą ilością wody i natychmiast zwrócić się o pomoc do lekarza.
Nie wyrzucaj ładowarki do ognia lub wody. Mogłoby dojść do wybuchu. Akumulatora nie należy wyrzucać
do zwykłego odpadu domowego bez względu na to, czy jest zużyty czy też nie. Zgodnie z obowiązującymi
przepisami akumulator należy oddać do lokalnej składnicy lub w sklepie do pojemnika z napisem „Zużyte
baterie“.
Akumulator należy ładować wyłącznie w ładowarce przeznaczonej do tego przez producenta. W przypadku
użycia ładowarki przeznaczonej do jednego typu akumulatorów do ładowania innego akumulatora,
powstaje ryzyko wybuchu pożaru.
Używaj urządzenia elektrycznego wyłącznie z akumulatorem przeznaczonym do tego urządzenia. Użycie
innych akumulatorów stwarza ryzyko obrażeń lub pożaru.
Jeśli nie używasz akumulatora, przechowuj go z dala od metalowych przedmiotów, takich jak spinacze
biurowe, monety, klucze, gwoździe, wkręty lub inne drobne metalowe przedmioty, które mogą spowodować
spięcie styków akumulatora. Spięcie styków akumulatora może spowodować oparzenia lub wybuch
pożaru.
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6. KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE
Konserwacja
UWAGA!
Zaleca się, aby wszelkie naprawy lub wymiany w tym narzędziu wykonywał wykwaliﬁkowany serwisant.
Skontaktuj się lub odwiedź najbliższy sklep Menards, który udzieli dodatkowych informacji.
UWAGA!
Do czyszczenia wkrętarki stosuj wyłącznie miękką, suchą szmatkę; nie używaj żadnych
środków czyszczących ani spirytusu.
Przed rozpoczęciem czyszczenia odłącz zasilacz od gniazdka sieciowego.
UWAGA!
Czyszczenie tego elektronarzędzia środkami chemicznymi jest zabronione. Do
czyszczenia używaj wyłącznie suchej ściereczki lub ręcznika.
UWAGA!
Odłącz zasilacz, jeżeli nie będzie używany przed dłuższy czas, przy wymianie narzędzia
lub przed rozpoczęciem jego konserwacji.
Urządzenie nie wymaga żadnej specjalnej konserwacji. Dotyczy to również komponentów elektrycznych
tego narzędzia.
Regularnie sprawdzaj, czy narzędzie nie wykazuje żadnych oznak uszkodzenia.
W przypadku uszkodzenia ładowarki (pokrywa, przewody lub wtyk), natychmiast wymień ją w
autoryzowanym serwisie.
Regularna konserwacja tego narzędzia zapewnia nie tylko jego długą żywotność, ale również odpowiednią
moc.
Przed użyciem sprawdź wizualnie, czy elementy narzędzia nie są zużyte lub uszkodzone.
Wymień uszkodzone lub zużyte elementy. Zawsze wymieniaj cały komplet zużytych lub uszkodzonych
elementów, aby zapewnić odpowiednie wyważenie narzędzia.
Zużyte lub uszkodzone elementy urządzenia należy przekazać do wymiany w autoryzowanym serwisie lub
u sprzedawcy.
Przed rozpoczęciem czyszczenia odłącz produkt od źródła zasilania.
Do czyszczenia plastikowych części tego produktu używaj miękkiej ściereczki zwilżonej letnią wodą. Nie
używaj agresywnych środków czyszczących lub rozpuszczalników, ponieważ może to spowodować
uszkodzenie powierzchni wyrobu.
Nie czyść tego narzędzia pod bieżącą wodą i nie zanurzaj go w wodzie.
Po wymianie narzędzia roboczego upewnij się, czy jest ono zabezpieczone w odpowiedniej pozycji.
Nie używaj narzędzi roboczych, które nie są przeznaczone do umieszczenia w zasobniku.
Nie przeciążaj elektronarzędzia. Używaj właściwego elektronarzędzia do danego typu pracy. Praca
wykonana przy użyciu właściwego elektronarzędzia będzie bardziej efektywna i bezpieczna.
Jeżeli niemożliwe jest włączenie lub wyłączenie narzędzia przy pomocy włącznika, nie używaj narzędzia.
Elektronarzędzia z niedziałającym włącznikiem są niebezpieczne i należy je naprawić.
Jeżeli narzędzie nie jest używane, należy go przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i
WKRĘTARKA AKUMULATOROWA Z LATARKĄ

INSTRUKCJA OBSŁUGI

PL 76

Konserwacja i przechowywanie

uniemożliwić jego używanie przez osoby, które nie zostały poinformowane o zasadach obsługi narzędzia i
niniejszej instrukcji. Wszelkie elektronarzędzia w rękach niewykwaliﬁkowanej osoby są niebezpieczne.
Zapewnij konserwację tego narzędzia. Sprawdź, czy ruchome elementy nie są wychylone lub zablokowane,
czy poszczególne części nie są uszkodzone oraz czy nie wystąpiły inne czynniki, które mogą mieć wpływ
na działanie narzędzia. Jeżeli narzędzie jest uszkodzone, należy je naprawić przed kolejnym użyciem.
Przyczyną wielu usterek bywa zaniedbanie konserwacji narzędzia. Prawidłowo konserwowane narzędzia
tnące z ostrymi ostrzami rzadziej się blokują w obrabianym materiale i lepiej się nimi manipuluje.
Dbaj o to, aby narzędzia tnące były ostre i czyste. Prawidłowo konserwowane narzędzia tnące z ostrymi
ostrzami rzadziej się blokują w obrabianym materiale i lepiej się nimi manipuluje.
Elektronarzędzi, akcesoriów, narzędzi roboczych itd. należy używać zgodnie z niniejszymi zaleceniami,
w sposób odpowiedni dla danego typu urządzenia elektrycznego. Należy również uwzględniać warunki
środowiska pracy i rodzaj wykonywanej pracy. Używanie elektronarzędzia do celu innego niż ten, do którego
jest przeznaczone, może być niebezpieczne.
Uszkodzone styki należy wymienić w autoryzowanym serwisie lub u sprzedawcy. Nie używaj
elektronarzędzia, którego nie da się włączyć i wyłączyć.
Nie pozostawiaj włączonego elektronarzędzia bez nadzoru. Przed odłożeniem tego narzędzia wyłącz je i
poczekaj, aż całkowicie się zatrzyma.
Używaj środków ochrony słuchu. Nadmierny hałas może spowodować uszkodzenie słuchu.
Podczas wykonywania prac, podczas których może dojść do kontaktu narzędzia z ukrytymi przewodami
elektrycznymi, trzymaj narzędzie za izolowany uchwyt. Po zetknięciu się narzędzia roboczego z przewodem
elektrycznym pod napięciem, nieizolowane elementy narzędzia będą pod napięciem, co może spowodować
porażenie użytkownika prądem elektrycznym.
W celu dokonania naprawy skontaktuj się z autoryzowanym serwisem lub sprzedawcą, używającym
oryginalnych części zamiennych. Zapewni to prawidłową pracę elektronarzędzia.
UWAGA!
Użycie jakichkolwiek akcesoriów lub narzędzi roboczych, które nie są zalecane zgodnie
z niniejszą instrukcją, może podwyższyć ryzyko obrażeń. Zawsze używaj wyłącznie
oryginalnych części zamiennych.
Wyczyść narzędzie po każdym użyciu.
Nie używaj zużytych lub uszkodzonych bitów i przedłużek. Takie elementy mogą spowodować przeciążenie
silnika i zmniejszyć wydajność.
Zwracaj uwagę, aby nie doszło do uszkodzenia silnika olejem lub wodą.
Podczas standardowej pracy regularnie kontroluj, czy narzędzie nie jest uszkodzone. Upewnij się, że
wszystkie elementy są prawidłowo połączone i nie używaj tego produktu, jeżeli brakuje jakiejkolwiek części
lub któraś z części jest uszkodzona.
Przy wkładaniu akumulatora do ładowarki upewnij się, że akumulator włożono prawidłowo, a między
stykami akumulatora nie ma żadnych materiałów, na przykład gliny.
Akumulator i ładowarkę należy chronić przed wysoką temperaturą i promieniowaniem słonecznym. Nie
narażaj tych produktów na działanie bardzo wysokich temperatur.
Nie używaj tego urządzenia na zewnątrz.
Używaj wyłącznie z ładowarki dołączonej do tego narzędzia.
Jeżeli produkt jest uszkodzony lub nie pracuje prawidłowo, skontaktuj się z autoryzowanym serwisem lub
sprzedawcą.
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Przechowywanie
Przechowuj urządzenie w suchym miejscu, w bezpiecznej odległości od źródeł ciepła lub niebezpiecznych
oparów.
Nie kładź żadnych przedmiotów na tym urządzeniu.
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7. DANE TECHNICZNE
Model
Zasilanie
Standardowy czas ładowania
Obroty na biegu jałowym
Rozmiary tulei mocującej
Wskaźnik LED
Regulacja momentu obrotowego

FDS 10155-A
Akumulator Li-Ion 3,6 V / 1 300 mAh
3-5 godzin
230 obr./min.
1/4” sześciokątny uchwyt mocujący
tak
6+1
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8. UTYLIZACJA
Narzędzie, akumulator, akcesoria i opakowania należy poddać sortowaniu, aby zapewnić ich
ekologiczną utylizację.
Nie wyrzucaj narzędzi elektrycznych i baterii lub akumulatorów do odpadów komunalnych!
Wyłącznie dla krajów Unii Europejskiej:
Zgodnie z europejską dyrektywą 2012/19/UE narzędzia elektryczne, które nie są już używane,
a zgodnie z europejską dyrektywą 2006/66/WE, uszkodzone lub zużyte zestawy baterii/
akumulatorów należy zbierać oddzielnie i utylizować w sposób nieszkodliwy dla środowiska.

WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE
UTYLIZACJI ZUŻYTYCH OPAKOWAŃ
Wszelkie zużyte opakowania należy przekazać do miejsca określonego przez lokalny urząd zajmujący
się likwidacją odpadów.
UTYLIZACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH
Ten symbol umieszczony na produktach lub w załączonej dokumentacji oznacza, że
zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne nie mogą być wyrzucane do odpadów
komunalnych. Przekaż te produkty do właściwego punktu zbiórki odpadów, gdzie zostanie
przeprowadzona ich prawidłowa utylizacja, renowacja lub recykling. W niektórych
krajach Unii Europejskiej lub w niektórych państwach europejskich przy zakupie
nowego podobnego produktu można dokonać zwrotu zużytego produktu lokalnemu
sprzedawcy. Przez prawidłową utylizację tego produktu przyczyniasz się do ochrony
cennych zasobów naturalnych i zapobiegasz ewentualnemu negatywnemu wpływowi
odpadów na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie, do którego mogłoby dojść w wyniku
nieprawidłowej utylizacji odpadu. Szczegółowych informacji udzielą lokalne urzędy lub
najbliższy punkt zbiórki odpadów. Nieprawidłowa utylizacja tego rodzaju odpadów może
podlegać karom pieniężnym zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi.
Dla ﬁrm, które działają w krajach Unii Europejskiej
Jeśli chcesz zutylizować urządzenia elektryczne lub elektroniczne, zasięgnij informacji
u swego sprzedawcy lub dostawcy. Utylizacja produktu w krajach poza Unią Europejską.
Jeżeli chcesz zutylizować ten produkt, zasięgnij niezbędnych informacji w lokalnych
urzędach lub u sprzedawcy.
Produkt spełnia wszystkie podstawowe wymogi wszystkich właściwych dyrektyw UE.
Tekst, design i specyﬁkacje techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Zastrzegamy sobie prawo do
dokonania tych zmian.
Instrukcja obsługi w języku oryginalnym.
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11. DEKLARACJA ZGODNOŚCI








<>Z:'KEK_/

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE
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Produkt/marka:
Wkrętak na baterie / FIELDMANN



dǇƉͬŵŽĚĞů͗ 
Typ/model:
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FDS
10155-A jako model produkcyjny S019
DCϮϬs;>ŝŽŶĂƚĞƌŝĂͿ
3,6 V, obroty 230/m-1, Klasa III, IPX0, Lampa 0,3 W
ƐƉĞĞĚϬͲϭϯϬϬͬŵͲϭ͕ĚŝĂŵĞƚĞƌϭϬŵŵ͕ůĂƐƐ///͕/WyϬ
zmierzony poziom mocy akustycznej: LPA= 62 dB(A)
>WсϵϬĚ;Ϳ͕>tсϭϬϭĚ;Ϳ
gwarantowany poziom mocy akustycznej: LWA= 73 dB(A)
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Producent:

FAST ČR, a. s.
ĞƌŶŽŬŽƐƚĞůĞĐŬĄϮϭϭϭ͕ϭϬϬϬϬWƌĂŚĂϭϬ͕ǌĞĐŚZĞƉƵďůŝĐsdŶŽ͗
Černokostelecká
ϮϲϳϮϲϱϰϴ 2111, 100 00 Praha 10, Czech Republic
NIP: CZ26726548




Produkt
jest zgodny z poniższymi dyrektywami i rozporządzeniami:
WƌŽĚƵŬƚƐƉĞųŶŝĂǁǇŵĂŐĂŶŝĂŶĂƐƚħƉƵũČĐǇĐŚƉƌǌĞƉŝƐſǁ͗
Dyrektywa
MD 2006/42/WE
ŝƌĞĐƚŝǀĞDϮϬϬϲͬϰϮͬ
Dyrektywa EMC 2014/30/UE
ŝƌĞĐƚŝǀĞDϮϬϭϰͬϯϬͬh
Dyrektywa NEOW 2000/14/WE
ŝƌĞĐƚŝǀĞEKϮϬϬϬͬϭϰͬ
Dyrektywa RoHS 2011/65/UE
ŝƌĞĐƚŝǀĞZŽ,^ϮϬϭϭͬϲϱͬh

oraz spełnia poniższe normy:
ŝŶŽƌŵ͗
EN 62841-1:2015
EϲϮϴϰϭͲϭ͗ϮϬϭϱ
EN 62841-2-2:2014
ENEϲϮϴϰϭͲϮͲϭ͗ϮϬϭϴнϭϭ
55014-1:2017
ENEϱϱϬϭϰͲϭ͗ϮϬϭϳ
55014-2:2015
EϱϱϬϭϰͲϮ͗ϮϬϭϱ
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