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Akkumulátoros szögbelövő pisztoly 4 V 
FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt az akkumulátoros szögbelövő pisztolyt. A termék 
használata előtt fi gyelmesen olvassa el a használati útmutatót és őrizze meg 
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1. ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
  FIGYELEM! 

Használat előtt fi gyelmesen olvassa el ezt az útmutatót.

Fontos biztonsági fi gyelmeztetések

 Óvatosan csomagolja ki a terméket, és mielőtt kidobná a csomagolóanyagokat, ellenőrizze, hogy 
a csomagolás tartalmazza-e a termék összes alkatrészét.

 A terméket száraz helyen, gyermekektől távol tárolja.
 Olvassa el az összes fi gyelmeztetést és utasítást. Az intő fi gyelmeztetések és utasítások be nem tartása 

balesetet, tüzet és/vagy súlyos sérülést okozhat.

Csomagolás

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

Használati útmutató

Mielőtt elkezdené a munkát a szerszámmal, olvassa el az alábbi biztonsági előírásokat és üzemeltetési 
utasításokat. Ismerkedjen meg alaposan a szerszám kezelőelemeivel és azok megfelelő használatával. 
Tegye el az útmutatót biztos helyre későbbi felhasználás céljából. Javasoljuk, hogy legalább a garancia 
időtartamára őrizze meg az eredeti csomagolást, beleértve a belső csomagolóanyagokat, a nyugtát és 
a jótállási lapot.
Szállítás esetén csomagolja a szerszámot a gyártó eredeti dobozába, ezáltal garantálja a termék maximális 
védelmét szállítás során (például szervizbe szállításkor vagy küldéskor).

  Megjegyzés: 
Ha továbbítja a szerszámot egy másik felhasználónak, mellékelje az utasításokat is. A mellékelt használati 
utasítás betartása előfeltétele a szerszám helyes használatának. 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 a hatályos szabványoknak 
és előírásoknak.

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

Viseljen szemvédőt

Használjon fülvédőt
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3. LEÍRÁS
A szövegben szereplő számok a 2–4. oldalon található ábrákra utalnak.
1. A tár fogantyúja
2. Tár
3.  Kioldó
4. „0/I” kapcsoló
5.  Felső rész
6. Biztosítópecek
7. A tár teltségét ellenőrző ablak
8. A töltő kábele
9.  Töltőaljzat
10. Az akkumulátor LED-es kijelzője

4. HASZNÁLAT
A szerszám feltöltése (A. ábra)

 Csatlakoztassa a töltő kábelét (8) (a csomag része) az adapterhez (nem a csomag része).
 Ezt a töltőkábelt (8) csatlakoztassa a szerszámhoz. (E. ábra)
 Csatlakoztassa a töltőt a hálózati aljzatba és várjon egy kis ideig. A töltő kontroll-lámpája (10) kigyullad és 

megjeleníti a töltés állapotát.

LED-es kijelző A töltő állapota

Piros Az akkumulátor töltése folyamatban van.

Zöld Az akkumulátor töltése befejeződött, az akkumulátor 
teljesen fel van töltve.

Amikor az akkumulátor teljesen feltöltődött, húzza ki a töltő kábelét a hálózati aljzatból, és húzza ki a kis csatlako-
zót is a szerszámból.

Az akkumulátor teljes feltöltése 2–3 óráig tarthat.

Ha a szerszámmal végzett munka közben kigyullad a piros töltéskijelző, az azt jelenti, hogy az akkumulátor 
hamarosan lemerül.

A szerszám használata (B. ábra)

 Ehhez a szerszámhoz az alábbi hosszúságú kapcsokat vagy szögeket használja:
 Kapcsok: 6 – 10 mm
 Szögek: 6 – 10 mm

A tár megtöltése szögekkel vagy kapcsokkal (C. ábra)

 Válassza ki az elvégzendő munkához való szögeket vagy kapcsokat.
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 Tartsa a szögbelövő pisztolyt az alsó részével felfelé.
 Nyissa ki a tárat (2) a tár fogantyújának (1) enyhe megnyomásával.
 Húzza a tár fogantyúját hátrafelé a tár (2) kinyitásához.

Szögekhez:
 Helyezze a szögeket fejjel lefelé a tár (2) baloldali részébe. Itt, a tár bal oldalán látható egy szög ikon is, 

ld. D. ábra. 

Kapcsokhoz:
 Helyezze a kapcsokat fejjel lefelé a tárba (2).
 Nyomja a tár fogantyúját előre a tár bezárásához.

 Mielőtt a kötőelemeket betölti a szerszámba, győződjön meg róla, hogy a szerszám 
kapcsolója „0” (lezárt) állásban van.

 Soha ne tegyen a szerszámba egyszerre szögeket és kapcsokat.

A tár ellenőrzése

 A tár teltségét ellenőrző ablak (7) lehetővé teszi, hogy ellenőrizze a kapcsok/szögek mennyiségét a tárban.

A szerszám használata

  Ahányszor kötőelemet tölt be, mindig ellenőrizze a szerszám működését egy hulladék anyagon.

 Állítsa a „0/I” kapcsolót (4) „I” állásba a szerszám kioldásához.
 Állítsa a „0/I” kapcsolót (4) „0” állásba a szerszám lezárásához.

  Megjegyzés: Ha a szerszámot nem használja, állítsa a „0/I” kapcsolót „0”, állásba, hogy le legyen zárva.
  Megjegyzés: A szerszámot mindig úgy tegye el, hogy a „0/I” kapcsoló „0” lezárt állásban legyen.

A szerszám használata

1. Helyezze a szerszámot a munkadarab azon pontjára, ahová a kapcsot vagy szöget be akarja lőni.
2. Egyik kezével nyomja erősen a szerszám felső részét (5), és nyomja rá alaposan a munkadarabra.
3. A másik kezével kezelje a kioldót (3).
4. Ha a szerszámot erősen a munkadarabra nyomja, növeli a szerszám biztonságát.

  VIGYÁZAT! 
A szerszám biztonságát növeli, ha nyomást gyakorol a szerszám alján lévő 
biztosítópecekre (6). A kioldó megnyomásakor mindig bizonyosodjon meg róla, hogy 
a szerszám kimeneti nyílása közvetlenül érintkezik a munkadarab anyagával.

Belövés

 Nyomja meg a kioldót (3).

 A szerszám a kilőtt kötőelem okozta ütés hatására visszapattan. Erre mindig számítson. Hosszú kapocs 
vagy szög használata esetén előfordulhat, hogy a belövés nem lesz megfelelő. A szerszámra megfelelő 
nyomást gyakorolva elkerülheti a helytelen belövést.
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5. KARBANTARTÁS
 A motor karbantartásának megkezdése előtt győződjön meg róla, hogy a szerszám 

ki van húzva a tápellátásból.
Ezt a szerszámot úgy gyártották, hogy hosszú ideig működjön minimális karbantartási igény mellett.
A folyamatos zavartalan működés feltétele a szerszám megfelelő ápolása és rendszeres tisztítása.

Probléma

Ha a szerszám nem működik megfelelően, alább feltüntettünk néhány lehetséges okot és megfelelő megoldást 
a probléma elhárítására:
Ha a kapocs vagy szög elakad a szerszámban, a következőképpen járjon el:

 Állítsa a „0/I” kapcsolót (4) „0”, lezárt állásba.
 Nyissa ki a tárat (2) a tár fogantyújának (1) meghúzásával és szórja ki a beakadt szögeket/kapcsokat.
 Töltse fel a szerszámot kötőelemekkel, az instrukciókat „A tár megtöltése szögekkel vagy kapcsokkal” 

részben találja.
 Próbálja ki a szerszám  működését egy darab hulladék anyagon.

Tisztítás

Rendszeresen tisztítsa a szerszám burkolatát puha ronggyal, ideális esetben minden használat után. 
A szellőzőnyílásokat tartsa tisztán, por- és szennyeződésmentesen. A makacs szennyeződéseket egy 
tisztítószeres oldalban megnedvesített ronggyal távolítsa el. Ne használjon oldószert, pl. benzint, alkoholt, 
ammóniát, ami károsíthatja a műanyag részeket.

A töltőről

A használat célja
Ez a szerszám beépített Li-Ion típusú akkumulátorral rendelkezik, amelyet a mellékelt USB kábellel lehet tölteni 
(hálózati USB adaptert a csomag nem tartalmaz).

a) Ezt a terméket nem használhatják csökkent fi zikai, szellemi vagy mentális képességű 
személyek (beleértve a gyermekeket is), elégtelen tapasztalattal és tudással 
rendelkező személyek, ha nincsenek felügyelet alatt, vagy nem kaptak alapos 
tájékoztatást.

b) A gyermekeknek felügyelet alatt kell lenniük, hogy ne játsszanak a termékkel.
c) Ne töltse a nem tölthető akkumulátorokat!
d) Töltés közben az akkumulátornak jól szellőző helyen kell lennie!
e) A beépített akkumulátort a szerszám megsemmisítésekor csak megfelelő 

képzettséggel rendelkező személy szerelheti ki. A szerszám burkolatának levétele tönkreteheti 
a szerszámot. Ha az akkumulátort ki akarja venni az elektromos szerszámból, nyomja a be-/kikapcsolót 
(4), míg az akkumulátor teljesen le nem merül. Csavarja ki a szerszám burkolatán lévő csavarokat, és 
vegye le a burkolatot a szerszámról, hogy ki tudja venni belőle az akkumulátort. A rövidzárlat elkerülése 
érdekében egyesével válassza le az akkumulátor csatlakozóit, majd izolálja az akkumulátor pólusait. Még 
ha az akkumulátor teljesen le is van merülve, még mindig tartalmaz maradékkapacitást, ami egy rövidzárlat 
esetén felszabadulhat.
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6. MŰSZAKI ADATOK
A csatlakozótípus A típusú USB

B csatlakozótípus B típusú mikro USB

Belőhető kapcsok/szögek mennyisége 30/perc

Kapcsok 6 – 10 mm

Szögek 6 – 10 mm

Súly Kb. 0,74 kg

7. HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
Használat

 Ezt a terméket nem használhatják gyermekek és testi vagy szellemi sérült személyek, valamint gyakorlatlan 
személyek, ha nincsenek megfelelően kiképezve vagy betanítva a termék biztonságos használatára, vagy ha 
nem biztosítható egy szakképzett személy felügyelete, aki felel a biztonságukért.

 Ha a terméket gyermekek közelében használja, legyen rendkívül óvatos. Mindig gondoskodjon róla, hogy 
gyermekek ne férjenek hozzá a készülékhez. A gyermekeket felügyelni kell annak biztosítása érdekében, 
hogy ne játsszanak a szerszámmal.

 Soha ne hagyja, hogy a szerszámmal gyermekek vagy olyan személyek dolgozzanak, akik nem ismerik 
ennek az útmutatónak a tartalmát. Helyi jogszabályok korlátozhatják a használó személy életkorát. 
A felhasználó felelős a szerszám munkaterületén a használat következtében harmadik személyeknek 
okozott károkért.

 Ne használja a szerszámot, ha fáradt, és ha alkohol vagy kábítószer hatása alatt áll. 
 Ha szükséges, használjon személyi védőfelszerelést (kesztyű, munkacipő, védőszemüveg, respirátor stb.). 

A személyi védőeszközök csökkentik a személyi sérülés kockázatát.
 Öltözzön megfelelően. Ne viseljen laza ruhát vagy ékszert, és gondoskodjon róla, hogy a haja, ruhája vagy 

kesztyűje ne kerüljön a mozgó részek veszélyes közelségébe. A laza öltözéket, ékszert vagy hosszú hajat 
a mozgó alkatrészek becsíphetik.

 Az elektromos szerszámmal történő munkának szenteljen állandó fi gyelmet, koncentráljon arra, amit csinál, 
és gondolkozzon. Ne használja az elektromos szerszámot, ha fáradt, vagy drog, alkohol vagy gyógyszer 
hatása alatt van. Az elektromos szerszámmal végzett munka közben egy pillanatnyi fi gyelmetlenség komoly 
sérüléshez vezethet.

 Kerülje el az olyan helyzeteket, amikor a szerszám véletlenül bekapcsolódhat. Mielőtt a tápkábelt 
csatlakoztatja a hálózathoz, ellenőrizze, hogy a főkapcsoló kikapcsolt állásban van-e. Az elektromos 
szerszám áthelyezése, ha ujja a főkapcsolón van, vagy a tápkábel csatlakoztatása, miközben a főkapcsoló 
bekapcsolt állásban van, sérülést okozhat.

 Ne akadályozza magát. A munka közben mindig álljon stabilan és tartsa meg az egyensúlyát. Így váratlan 
helyzetekben jobban tudja uralni az elektromos szerszámot.

 A munkadarab rögzítéséhez használjon bilincseket vagy satut. Ez biztonságosabb, mint ha a munkadarabot 
a kezében tartja, ugyanakkor mindkét keze szabad a szerszám kezeléséhez.
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 A munkaterületet tartsa tisztán és jól megvilágítva. A rendetlenség és a rossz megvilágítás a munkahelyen 
sérüléshez vezethet.

 Ne dolgozzon az elektromos szerszámmal robbanásveszélyes környezetben, pl. gyúlékony folyadékok, 
gázok vagy por közelében. Az elektromos szerszámban szikrák keletkeznek, amelyektől a gyúlékony por 
vagy gőzök meggyulladhatnak.

 Ne dolgozzon azbesztet tartalmazó anyaggal. Használjon porvédő maszkot. A szerszámmal végzett munka 
közben ügyeljen rá, hogy biztonságos távolságot tartson gyermekektől és más személyektől. Ha elterelik 
a fi gyelmét, elveszítheti a kontrollt a szerszám felett.

A használat célja

 Ez a készülék nem való professzionális használatra.
 A szerszámot csak a rendeltetésének megfelelő célokra használja.
 Biztonsági okokból tilos ezt a szerszámot más munkagép meghajtására használni, ha ezt a gyártó 

kifejezetten nem engedélyezi.

Használati útmutató

 A szerszámot az ebben az útmutatóban megadott utasítások szerint kapcsolja be és használja, és 
gondosan tartson be minden instrukciót.

 Bármilyen ellenőrzés, karbantartás vagy javítás előtt húzza ki a töltő kábelét az elektromos hálózatból.
 Használjon jó állapotban lévő szerszámokat a rendeltetésüknek megfelelő feladatokhoz.
 Csak jó látási viszonyok mellett dolgozzon, vagy gondoskodjon megfelelő teljesítményű mesterséges 

megvilágításról.
 Tiszta és rendezett munkakörnyezetben dolgozzon.
 Munka közben ügyeljen a stabil testtartásra. Ne feledje, hogy az esések a balesetek fő sérülési okai közé tartoznak.
 Fémlemezek fúrásánál használjon satut és tegyen a lemez alá egy fadarabot. A forgó acéllemez súlyos 

veszélyt jelent.
 Ügyeljen rá, hogy a fúrógépet vagy csavarhúzót ne használja áram alatt lévő tárgyakon, hogy elkerülje 

az áramütést. A szerszám használata előtt győződjön meg róla, hogy ismeri a falakban lévő elektromos 
vezetékek vagy kábelek helyét (használjon fémdetektort).

 Ezt a terméket csak gyúlékony vagy illékony anyagoktól és oldatoktól biztonságos távolságban használja és 
tárolja.

 Óvja a terméket a szélsőséges hőmérsékletektől, a közvetlen napfénytől és a túlzott nedvességtől. 
A készüléket ne használja poros környezetben.

 A terméket ne tegye fűtőtest, nyílt láng vagy más olyan készülék és berendezés közelébe, amelyek hőt 
sugároznak.

 Ne permetezzen a szerszámra vizet vagy más folyadékot. Ne öntsön a szerszámba vizet vagy más 
folyadékot. A szerszámot ne merítse vízbe vagy más folyadékba.

 Soha ne hagyja a szerszámot bekapcsolva felügyelet nélkül.
 Ne érjen a szerszám mozgó alkatrészeihez, amíg teljesen meg nem álltak.
 Mielőtt a szerszámot egy zárt helyiségben elteszi, várja meg, míg a motor kihűl.
 Semmilyen körülmények között végezzen maga javításokat vagy módosításokat a szerszámon. Minden 

javítást és szerelést bízzon szakszervizre vagy az eladóra. A jótállási időn belüli illetéktelen beavatkozás 
a szerszámba a jótállás elvesztését okozhatja.

 A gyártó nem vállalja a felelősséget a készülék nem megfelelő használata által okozott károkért. Ilyen károk 
közé tartozik az élelmiszer károsodása, sebesülés, égési sérülés, tűz stb.
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Elektromos biztonság

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

  Megjegyzés: 
Őrizze meg az összes fi gyelmeztetést és útmutatást a későbbi felhasználás céljából. A minden fi gyelmeztetésben 
szereplő „elektromos szerszám” kifejezés hálózatról táplált (ha tápkábellel rendelkezik) vagy akkumulátorról 
táplált (tápkábel nélküli) szerszámra vonatkozik.

 Ennek az akkumulátoros szerszámnak a töltője bármilyen konnektorhoz csatlakoztatható, amely 
megakadályozza a kisülést, és amely a hatályos szabványoknak megfelelően van felszerelve.

 Ezt a csatlakozót 230 V /  50 Hz-es aljzatba kell csatlakoztatni.
 Húzza ki a töltőt, ha hosszabb ideig nem használja, ha szerszámot cserél vagy ha a szerszám 

karbantartását végzi.
 A töltőkábel csatlakozójának meg kell felelnie a hálózati aljzatnak. Semmilyen módon ne módosítsa 

a csatlakozódugót. Ne használjon hálózati adaptert földeléssel védett szerszámokon. A nem módosított 
csatlakozók és a megfelelő konnektorok csökkentik az áramütés veszélyét.

 A szerszámmal végzett munka során ne érjen földelt felületekhez, pl. csövekhez, fűtéshez, elektromos 
kandallóhoz vagy hűtőgéphez. Ha a teste földelve van, megnő az áramütés veszélye.

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

 Óvatosan kezelje a tápkábelt. Soha se használja a tápkábelt a szerszám áthelyezésére, és ne annál fogva 
próbálja a szerszámot kihúzni az aljzatból. Akadályozza meg, hogy a szerszám zsíros, forró vagy éles 
tárgyakkal vagy mozgó alkatrészekkel érintkezzen. A sérült vagy összegabalyodott kábel növeli az áramütés 
veszélyét.

 Az elektromos szerszám nedves környezetben való használata esetén a táp áramkörben áramvédőt kell 
használni (RCD – Residual Current Device). Az áramvédő használata csökkenti az áramütés veszélyét.

Akkumulátorra és töltőre vonatkozó biztonsági előírások

 Kizárólag az ehhez a géphez mellékelt akkumulátort és töltőt használja.
 A töltőt csak 230 V feszültségű hálózati aljzathoz csatlakoztassa.
 Óvja az akkumulátort és a töltőt a nedvességtől. A szerszámot ne használja a szabadban.
 Húzza ki a töltőt a tápforrásból, ha nem használja, tisztítás vagy javítás előtt.
 Az akkumulátorra különös gondot fordítson. Óvja az akkumulátort attól, hogy kemény felületre essen, és 

ne tegye ki nyomásnak vagy más túlzott mechanikai igénybevételnek. Tartsa az akkumulátort biztonságos 
távolságban túl meleg vagy túl hideg helyektől.

 Ne próbálja javítani vagy szétszerelni az akkumulátort és a töltőt. Ha az akkumulátor valamelyik alkatrésze 
megsérült, szakemberrel javíttassa meg, küldje el javításra egy szakszervizbe vagy az eladónak.

 Az akkumulátort csak akkor töltse, ha a környező levegő hőmérséklete 10 °C és 40 °C között van. A feltöltött 
akkumulátor 0 °C és 50 °C közötti üzemi körülmények között használható a szerszám tápellátására. Ha 
nem használja az akkumulátort, száraz helyen, 10 °C és 30 °C között tárolja.
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  FONTOS! VESZÉLY! 
Soha se zárja rövidre az akkumulátor érintkezőit, és ne tegye ki nedvességnek. Az akkumulátort ne tárolja 
fémtárgyakkal és -alkatrészekkel együtt, amelyek rövidzárlatot okozhatnak az akkumulátor érintkezőiben. Az 
akkumulátor túlmelegedhet, meggyulladhat vagy felrobbanhat.

 Ha valaki érintkezésbe kerül az akkumulátorban lévő elektrolittal vagy bármely más folyadékkal vagy 
anyaggal, azonnal bő vízzel le kell mosnia az anyagot. Ha ezek az anyagok szembe kerülnek, bő vízzel 
öblítse ki a szemét és azonnal forduljon orvoshoz.

 A tölthető akkumulátort ne dobja tűzbe vagy vízbe. Felrobbanhat. A tölthető akkumulátort nem szabad 
a vegyes háztartási hulladékba dobni, függetlenül attól, használták-e vagy sem. A hatályos előírásokkal 
összhangban az akkumulátort el kell vinni egy gyűjtőhelyre vagy be kell dobni egy „használt akkumulátorok” 
feliratú konténerbe a boltunkban.

 Az akkumulátort csak a gyártó által meghatározott töltővel töltse. A töltő egyfajta akkumulátorhoz alkalmas, 
más akkumulátorral használva tűzveszélyes.

 Csak ehhez az elektromos szerszámhoz való akkumulátort használjon. Más akkumulátor használata 
sérülést vagy tüzet okozhat.

 Ha az akkumulátort nem használja, fémtárgyaktól – pl. gemkapcsoktól, érméktől, kulcsoktól, szögektől, 
csavaroktól vagy más apró fémtárgyaktól – távol tárolja, mert ezek rövidzárlatot okozhatnak az 
érintkezőiben. Az akkumulátor érintkezőinek rövidzárlata égési sérülést vagy tüzet okozhat.
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8. 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 szerszám 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 mindig húzza ki a készüléket az áramforrásból.
 A termék műanyag részeinek tisztítására használjon langyos vízben megnedvesített puha rongyot. Ne 

használjon agresszív tisztító- vagy oldószereket, mivel ezek károsíthatják a termék felületét.
 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 helyezhetők a tár 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, az alkatrészeket stb. ezen utasítások szerint használja, az adott 
elektromos szerszámnak megfelelő módon, és mindig 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 fúrófejet 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 szerszámot 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, elegendő távolságban hőforrásoktól vagy veszélyes gőzöktől.
 A szerszámra ne tegyen semmilyen tárgyat.
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9. MEGSEMMISÍTÉS
A szerszámot, a tölthető akkumulátort, tartozékokat és csomagolóanyagokat a környezetkímélő 
újrahasznosítás érdekében szét kell válogatni.

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

Csak az Európai Unió országai esetében:

A 2012/19/EU európai irányelv és a 2006/66/EK európai irányelv értelmében a már nem 
használható elektromos szerszámokat, valamint a hibás vagy elhasznált akkumulátorokat 
szelektíven kell gyűjteni és a környezetet nem veszélyeztető módon kell 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 a termékeket az erre meghatározott gyűjtőudvarokba, ahol gondoskodnak 
helyes megsemmisítésükről, felújításukról vagy újrahasznosításukról. Az Európai Unió 
egyes országaiban vagy más európai országokban a termékek az eladóhelyen azonos 
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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A FAST Hungary Kft. (2310, Szigetszentmiklós, 
Kántor u. 10) mint a termék magyarországi im-
portőrea jótállási jegyen feltüntetett típusú és gyár-
tási számú készülékre jótállást biztosít a fogyasztók 
számára az alábbi feltételek szerint:








