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Akumulatorowy pistolet pneumatyczny 4 V 
INSTRUKCJA OBSŁUGI

Dziękujemy za zakup tego akumulatorowego pistoletu pneumatycznego. Przed 
przystąpieniem do użytkowania należy uważnie zapoznać się z niniejszą instrukcją 
i zachować ją do wglądu w przyszłości.
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1. OGÓLNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE 
BEZPIECZEŃSTWA

  UWAGA! 
Przed użyciem należy uważnie przeczytać tę instrukcję.

Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

 Rozpakuj ostrożnie produkt i sprawdź, czy opakowanie zawiera wszystkie elementy produktu, zanim 
wyrzucisz materiały opakowaniowe.

 Przechowuj produkt w suchym miejscu niedostępnym dla dzieci.
 Przeczytaj wszystkie ostrzeżenia i wszystkie zalecenia. Postępowanie niezgodnie z ostrzeżeniami 

i zaleceniami może spowodować wypadek, pożar i/lub poważne obrażenia.

Opakowanie

Urządzenie zostało umieszczone w opakowaniu chroniącym je przed uszkodzeniem podczas transportu. 
Opakowanie jest surowcem wtórnym i można je przekazać do recyklingu.

Wskazówki dotyczące użycia

Przed rozpoczęciem pracy z tym narzędziem przeczytaj poniższe przepisy 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 oryginalnego opakowania, 
w tym wewnętrznych materiałów opakowaniowych, paragonu i karty gwarancyjnej co najmniej przez okres 
obowiązywania gwarancji.
W razie konieczności przemieszczenia należy zapakować narzędzie do oryginalnego pudełka dostarczonego 
przez producenta, aby zapewnić maksymalną ochronę produktu podczas transportu (na przykład przewożenie 
lub wysłanie urządzenia do serwisu).

  Uwaga: 
Przy przekazaniu narzędzia innemu użytkownikowi, należy dołączyć do niego instrukcję. Stosowanie się 
do zaleceń użytkowania jest niezbędnym warunkiem prawidłowego użytkowania urządzenia. Instrukcja obsługi 
oprócz instrukcji użytkowania zawiera także informacje dotyczące 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 tego narzędzia przeczytaj 
uważnie instrukcję obsługi.

Używaj środków ochrony wzroku

Używaj środków ochrony słuchu
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3. OPIS
Liczby użyte w tekście odnoszą się do rysunków na stronach 2–4.
1.  Uchwyt
2. Przestrzeń magazynka
3.  Spust
4. Przełącznik „0/I“
5.  Górna część
6. Kołek zabezpieczający
7. Okno kontrolne zapełnienia magazynka
8. Kabel ładowarki
9.  Wtyczka ładująca
10. Wskaźnik naładowania LED

4. OBSŁUGA
Ładowanie narzędzia (rys. A)

 Podłącz kabel ładowarki (8) (w zestawie) do adaptera (nie jest dostarczany).
 Podłącz kabel ładowarki (8) do narzędzia. (Rys. E)
 Podłącz ładowarkę do gniazdka sieciowego i poczekaj chwilę. Kontrolka ładowarki (10) zaświeci się, aby 

pokazać stan ładowania.

Wskaźnik LED Stan ładowarki

Czerwony Ładowanie akumulatora w trakcie.

Zielony Ładowanie akumulatora zostało zakończone, akumulator jest w pełni naładowany.

Po całkowitym naładowaniu akumulatora należy odłączyć kabel ładowarki od gniazda sieciowego, a także 
odłączyć małą wtyczkę od narzędzia.

Pełne naładowanie akumulatora może potrwać 2–3 godziny.

Jeżeli podczas pracy z narzędziem zacznie się świecić czerwona dioda LED wskaźnika ładowania, oznacza to, 
że akumulator wkrótce się rozładuje.

Używanie narzędzia(rys. B)

 Do tego narzędzia należy użyć jednej z następujących długości zszywek lub gwoździ:
 Zszywki: 6 do 10 mm
 Gwoździe: 6 do 10 mm

Napełnianie magazynka gwoździami lub zszywkami (rys. C)

 Wybierz gwoździe lub zszywki odpowiednie do danego zadania.
 Pistolet pneumatyczny należy trzymać dolną stroną do góry.
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 Otwórz komorę magazynka (2), lekko naciskając uchwyt drążka (1).
 Pociągnij uchwyt do tyłu, aby otworzyć komorę magazynka (2).

Gwoździe:
 Umieść gwoździe dolną stroną do góry po lewej stronie magazynka (2). Po lewej stronie widać również 

symbol gwoździa w obszarze magazynka, patrz rys. D. 

Zszywki:
 Umieść zszywki dolną stroną do góry w komorze magazynka (2).
 Popchnij uchwyt do przodu, aby całkowicie zamknąć komorę magazynka.

 Przed dodaniem elementów złącznych do tego narzędzia należy upewnić się, 
że przełącznik narzędzia jest ustawiony w pozycji „0“ (zablokowany).

 Nigdy nie należy łączyć zszywek i gwoździ w tym narzędziu.

Kontrola komory magazynka

 Okno kontroli zapełnienia magazynka (7) umożliwia sprawdzenie ilości zszywek/gwoździ w magazynku.

Użytkowanie urządzenia

  Po każdym dodaniu elementów mocujących należy sprawdzić działanie tego narzędzia na materiale odpadowym.

 Ustaw przełącznik „0/I“ (4) w pozycji „I“, aby odblokować narzędzie.
 Ustaw przełącznik „0/I“ (4) w pozycji „0“, aby zabezpieczyć narzędzie.

  Uwaga: Gdy narzędzie nie jest używane, należy ustawić przełącznik „0/I“ w pozycji „0“, aby je zablokować.
  Uwaga: Narzędzie należy zawsze przechowywać z przełącznikiem „0/I“ w zablokowanym położeniu „0“.

Użytkowanie urządzenia

1. Umieść to narzędzie na obrabianym przedmiocie w miejscu, w którym chcesz wbić zszywkę lub gwóźdź.
2. Jedną ręką mocno dociśnij górną część narzędzia (5) do obrabianego przedmiotu.
3. Użyj drugiej ręki do obsługi spustu (3).
4. Prawidłowe przytrzymanie narzędzia przy obrabianym przedmiocie zwiększy bezpieczeństwo jego użytkowania.

  UWAGA! 
Bezpieczeństwo tego narzędzia będzie większe, jeżeli na kołek zabezpieczający (6) 
znajdujący się w dolnej części narzędzia zostanie wywarta siła nacisku. Podczas 
naciskania spustu należy zawsze upewnić się, że wylot narzędzia jest w bezpośrednim 
kontakcie z obrabianym przedmiotem.

Strzelanie

 Naciśnij spust (3).

 Narzędzie odbije się z powodu uderzenia spowodowanego wystrzelonym elementem złącznym. Zawsze 
o tym pamiętaj. W przypadku stosowania długich zszywek lub gwoździ mogą one nieprawidłowo wbite. 
Stosując odpowiedni nacisk na narzędzie, można zapobiec błędom w działaniu.
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5. KONSERWACJA
 Przed przystąpieniem do konserwacji silnika należy upewnić się, że narzędzie jest 

odłączone od źródła zasilania.
Narzędzia te zostały stworzone do długotrwałej pracy przy minimalnych wymaganiach konserwacyjnych.
Ciągłe i niezawodne działanie zależy od właściwej pielęgnacji i regularnego czyszczenia tych narzędzi.

Awaria

Jeżeli narzędzie nie działa prawidłowo, poniżej podano kilka możliwych przyczyn i odpowiednie rozwiązania 
problemu:
Jeżeli zszywka lub gwóźdź zakleszczy się wewnątrz narzędzia, należy wykonać następujące czynności:

 Ustaw przełącznik „0/I“ (4) w pozycji zablokowanej „0“.
 Otwórz komorę magazynka (2) pociągając za uchwyt drążka (1) i pozwól, aby zablokowane gwoździe/

zszywki wypadły.
 Wypełnij narzędzie elementami złącznymi, patrz „Wypełnianie zasobnika gwoździami lub zszywkami“, aby 

uzyskać instrukcje.
 Wypróbuj działanie narzędzia  na kawałku zużytego materiału.

Czyszczenie

Pokrywę narzędzia należy regularnie czyścić miękką ściereczką, najlepiej po każdym użyciu. Utrzymuj otwory 
wentylacyjne w czystości, wolne od kurzu i brudu. Usuwaj uporczywe zabrudzenia miękką szmatką zwilżoną 
roztworem detergentu. Nie należy używać rozpuszczalników, takich jak benzen, alkohol, amoniak itp., które 
mogą uszkodzić elementy plastikowe.

Ładowarka

Cel użycia
Narzędzie jest wyposażone w zintegrowany akumulator litowo-jonowy, który można ładować za pomocą 
dołączonego kabla USB (zasilacz sieciowy USB nie jest dołączony do zestawu).

a) Ten produkt nie może być używany przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych 
zdolnościach fi zycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także osoby 
nieposiadające doświadczenia i wiedzy, chyba że są one nadzorowane i zostały 
odpowiednio poinstruowane.

b) Należy dopilnować, aby dzieci nie bawiły się tym produktem.
c) Nie ładuj baterii jednorazowych!
d) Podczas ładowania akumulatory muszą być umieszczone w dobrze wentylowanym miejscu!
e) Zintegrowane akumulatory mogą być demontowane podczas utylizacji narzędzia 

wyłącznie przez odpowiednio wykwalifi kowaną osobę. Demontaż osłony tego narzędzia 
może spowodować jego zniszczenie. Aby wyjąć akumulator z elektronarzędzia, należy naciskać włącznik/
wyłącznik (4) do momentu całkowitego rozładowania akumulatora. Odkręć śruby znajdujące się 
na pokrywie narzędzia i zdejmij pokrywę z narzędzia, aby wyjąć z niego baterię. Aby zapobiec zwarciu, 
należy kolejno odłączać złącza akumulatora, a następnie odizolować bieguny akumulatora. Nawet jeżeli 
akumulator jest całkowicie rozładowany, nadal ma pojemność szczątkową, która może zostać uwolniona 
w przypadku zwarcia.
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6. DANE TECHNICZNE
Typ złącza A USB typu A

Typ złącza B Micro USB typu B

Liczba zszywek/gwoździ 30/min

Zszywki 6 do 10 mm

Gwoździe 6 do 10 mm

Masa Około 0,74 kg

7. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYCIA
Sposób użycia

 Produkt nie może być używany przez dzieci, osoby niepełnosprawne fi zycznie lub umysłowo, a także przez 
osoby niedoświadczone, chyba że posiadają one odpowiednie kwalifi kacje lub zostały przeszkolone w 
zakresie bezpiecznego użytkowania tego produktu lub są nadzorowane przez wykwalifi kowaną osobę, 
która będzie odpowiedzialna za ich bezpieczeństwo.

 W przypadku stosowania tego produktu w pobliżu dzieci należy zachować szczególną ostrożność. Zadbaj 
o to, aby dzieci nie miały dostępu do tego urządzenia. Dzieci powinny być zawsze pod nadzorem, który 
zapewni, że nie będą się bawić narzędziem.

 Nie należy pozwalać dzieciom ani osobom, które nie zapoznały się z treścią niniejszej instrukcji, na obsługę 
tego narzędzia. Lokalne przepisy prawne mogą ograniczać wiek użytkownika. Użytkownik ponosi 
odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w obszarze roboczym tego narzędzia w wyniku 
jego użytkowania.

 Nie należy używać narzędzia, gdy użytkownik jest zmęczony, pod wpływem alkoholu lub środków 
odurzających. 

 W razie potrzeby należy stosować środki ochrony indywidualnej (rękawice, buty robocze, ochronę oczu, 
maski oddechowe itp.). Sprzęt ochrony osobistej zmniejsza ryzyko obrażeń ciała.

 Ubierz się stosownie. Nie należy nosić luźnej odzieży ani biżuterii, a włosy, odzież i rękawice nie mogą 
znaleźć się w niebezpiecznej bliskości ruchomych części. Luźna odzież, biżuteria lub długie włosy mogą 
zostać uchwycone przez poruszające się części.

 Należy stale zwracać uwagę na pracę z elektronarzędziami, obserwować, co się robi i myśleć. Nie należy 
używać elektronarzędzi, jeżeli użytkownik jest zmęczony lub znajduje się pod wpływem narkotyków, 
alkoholu lub leków. Chwila nieuwagi podczas pracy z elektronarzędziami może doprowadzić do poważnych 
obrażeń.

 Należy unikać sytuacji, w których narzędzie mogłoby zostać przypadkowo włączone. Przed podłączeniem 
kabla zasilającego do gniazdka upewnij się, że wyłącznik zasilania jest w pozycji wyłączonej. Przenoszenie 
elektronarzędzia z palcem na przełączniku spustowym lub podłączanie przewodu zasilającego 
do gniazdka, gdy wyłącznik główny jest w pozycji włączonej, może spowodować obrażenia.

 Nie przeszkadzaj sam/sama sobie. Podczas pracy zachowaj zawsze stabilną pozycję i równowagę. 
Umożliwia to lepszą kontrolę nad elektronarzędziem w nieoczekiwanych sytuacjach.
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 Aby umocować obrabiany przedmiot, używaj zacisków lub imadła. Jest to bezpieczniejsze niż trzymanie 
przedmiotu obrabianego w ręku, a jednocześnie obie ręce są wolne do obsługi narzędzia.

 Dbaj o czystość i dobre oświetlenie miejsca pracy. Nieporządek w miejscu pracy i słabe oświetlenie mogą 
prowadzić do obrażeń.

 Nie należy używać elektronarzędzi w środowiskach zagrożonych wybuchem, takich jak miejsca, w których 
występują łatwopalne ciecze, gazy lub mieszaniny pyłów. Wewnątrz elektronarzędzi powstają iskry, które 
mogą spowodować zapalenie się łatwopalnego pyłu lub oparów.

 Nie pracuj z materiałami zawierającymi azbest. Używaj maski przeciwpyłowej. Podczas pracy z tym 
narzędziem należy zachować bezpieczną odległość od dzieci i innych osób. Nieuwaga może prowadzić 
do utraty kontroli nad narzędziem.

Cel użycia

 To narzędzie nie jest przeznaczone do profesjonalnego użytku.
 Nie należy używać tego narzędzia do celów innych niż te, do których jest przeznaczone.
 Ze względów bezpieczeństwa narzędzie to nie może być używane jako jednostka zasilająca inne narzędzia 

robocze lub zestawy, chyba że producent wyraźnie na to zezwoli.

Wskazówki dotyczące użycia

 Należy włączyć i używać tego narzędzia zgodnie z instrukcjami zawartymi w niniejszym podręczniku oraz 
dokładnie przestrzegać wszystkich instrukcji.

 Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności kontrolnych, konserwacyjnych lub naprawczych należy 
odłączyć przewód zasilający ładowarki od sieci elektrycznej.

 Należy używać narzędzia w dobrym stanie technicznym do wykonywania zadań, do których jest 
przeznaczone.

 Pracuj wyłącznie przy dobrej widoczności lub zapewnij dostateczne o dużej mocy sztuczne oświetlenie.
 Pracuj w czystym, uprzątniętym środowisku pracy.
 Podczas pracy należy zachować mocną i stabilną postawę. Pamiętaj, że upadki są jedną z głównych 

przyczyn obrażeń spowodowanych wypadkami.
 Podczas wiercenia metalowych blach używaj imadła i podłóż pod blachę kawałek drewna. Obracająca się 

blacha stalowa stanowi poważne zagrożenie.
 Aby uniknąć porażenia prądem, należy upewnić się, że wiertarka lub wkrętarka nie jest używana do prac 

przy elementach znajdujących się pod napięciem. Przed użyciem tego narzędzia należy upewnić się, że 
wiadomo, gdzie w ścianach znajdują się przewody lub kable elektryczne (należy użyć wykrywacza metalu).

 Produkt należy stosować i przechowywać wyłącznie w bezpiecznej odległości od łatwopalnych lub lotnych 
materiałów i roztworów.

 Produkt należy chronić przed skrajnymi temperaturami, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych 
i nadmierną wilgotnością. Nie należy używać narzędzia w środowisku zapylonym.

 Nie należy umieszczać tego produktu w pobliżu grzejników, otwartego ognia lub innego sprzętu lub 
urządzeń będących źródłem ciepła.

 Nie należy spryskiwać tego narzędzia wodą ani innymi płynami. Nie należy wlewać wody ani innych płynów 
do wnętrza urządzenia. Nie należy zanurzać tego narzędzia w wodzie ani innych cieczach.

 Nigdy nie należy pozostawiać tego narzędzia bez nadzoru.
 Nie należy dotykać ruchomych części narzędzia, dopóki się one całkowicie nie zatrzymają.
 Przed przechowywaniem narzędzia w zamkniętym pomieszczeniu należy odczekać, aż silnik ostygnie.
 W żadnym wypadku nie należy samodzielnie przeprowadzać napraw ani regulacji tego narzędzia. Wszelkie 
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naprawy i regulacje urządzenia należy zlecać autoryzowanemu centrum serwisowemu lub sprzedawcy. 
Nieuprawniona ingerencja w to narzędzie w okresie gwarancyjnym może spowodować utratę gwarancji.

 Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem tego 
produktu lub jego akcesoriów. Szkody takie obejmują uszkodzenia żywności, obrażenia, oparzenia, 
poparzenia, pożary itp.

Bezpieczeństwo elektryczne

  UWAGA!
Przeczytaj wszystkie ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa i wszystkie zalecenia. 
Nieprzestrzeganie tych instrukcji i ostrzeżeń może być przyczyną porażenia prądem 
elektrycznym, pożaru lub poważnych obrażeń.

  Uwaga: 
Zachowaj wszystkie ostrzeżenia i instrukcje do wykorzystania w przyszłości. Termin „elektronarzędzia” we 
wszystkich ostrzeżeniach odnosi się do narzędzi zasilanych z sieci (z przewodem zasilającym) lub narzędzi 
zasilanych z akumulatora (bez przewodu zasilającego).

 Ładowarka tego narzędzia zasilanego akumulatorem może być podłączona do dowolnej wtyczki, która 
zapobiega rozładowaniu i jest zainstalowana zgodnie z obowiązującymi normami.

 Ta wtyczka musi być podłączona do gniazdka o napięciu 230 V /  50 Hz.
 Odłącz zasilacz, jeżeli nie będzie używany przed dłuższy czas, przy wymianie narzędzia lub przed 

rozpoczęciem jego konserwacji.
 Wtyczka przewodu zasilającego ładowarki narzędzi musi być zgodna z gniazdem sieciowym. Nigdy 

w żaden sposób nie przerabiaj wtyczki. Nie należy używać żadnych zasilaczy sieciowych do narzędzi 
chronionych przez uziemienie. Oryginalne wtyczki i dopasowane gniazda zmniejszają ryzyko porażenia 
prądem.

 Podczas pracy z tym narzędziem nie należy dotykać uziemionych powierzchni, takich jak rury, grzejniki, 
kuchenki elektryczne i lodówki. Jeżeli ciało użytkownika jest uziemione, zwiększa się ryzyko porażenia 
prądem.

 Nie narażaj urządzenia elektrycznego na oddziaływanie deszczu lub wilgoci. Przedostanie się wody 
do wnętrza elektronarzędzia zwiększa ryzyko porażenia prądem.

 Należy ostrożnie obchodzić się z kablem zasilającym. Nigdy nie używaj kabla zasilającego do przenoszenia 
lub przesuwania urządzenia i nie pociągaj za kabel podczas odłączania urządzenia od sieci elektrycznej. 
Nie należy dopuścić do kontaktu narzędzia z tłustymi, gorącymi, ostrymi przedmiotami lub ruchomymi 
częściami. Uszkodzony lub splątany przewód zasilający zwiększa ryzyko porażenia prądem.

 Podczas pracy z elektronarzędziami w środowisku wilgotnym w obwodzie zasilającym należy zainstalować 
wyłącznik różnicowoprądowy (RSD – Residual Current Device). Użycie wyłącznika różnicowoprądowego 
zmniejsza ryzyko porażenia prądem.

Wskazówki bezpieczeństwa dotyczące akumulatorów i ładowarki

 Należy używać wyłącznie akumulatora i ładowarki dostarczonych z tym narzędziem.
 Ładowarkę należy podłączać wyłącznie do gniazdka elektrycznego o napięciu 230 V.
 Chroń akumulator i ładowarkę przed wilgocią. Nie używaj tego urządzenia na zewnątrz.
 Przed przystąpieniem do czyszczenia lub naprawy ładowarki należy odłączyć ją od źródła zasilania, gdy nie 

jest używana.
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 Akumulator wymaga specjalnej uwagi. Należy chronić akumulator przed upadkiem na twarde powierzchnie 
i nie narażać go na nacisk lub inne nadmierne obciążenia mechaniczne. Akumulator należy przechowywać 
w bezpiecznej odległości od zbyt gorącego lub zimnego otoczenia.

 Nie próbuj naprawiać ani demontować akumulatora lub ładowarki. Jeżeli jakakolwiek część akumulatora 
jest uszkodzona, należy zlecić naprawę wykwalifi kowanemu technikowi, wysłać go do autoryzowanego 
serwisu lub sprzedawcy w celu dokonania naprawy.

 Akumulator należy ładować tylko wtedy, gdy temperatura powietrza w otoczeniu wynosi od 10 °C do 40 °C. 
Naładowany akumulator może być używany do zasilania narzędzia w warunkach pracy w temperaturze 
od 0 °C do 50 °C. Gdy akumulator nie jest używany, należy go przechowywać w suchym miejscu, w 
temperaturze od 10 °C do 30 °C.

  WAŻNE! ZAGROŻENIE! 
Nie wolno zwierać styków akumulatora ani narażać go na działanie wilgoci. Nie należy przechowywać 
akumulatora razem z metalowymi przedmiotami i elementami, które mogłyby spowodować zwarcie styków 
akumulatora. Mogłoby dojść do przegrzania akumulatora, jego zapalenia lub wybuchu.

 W przypadku kontaktu z elektrolitem lub inną cieczą bądź substancją znajdującą się w akumulatorze, 
należy natychmiast zmyć ją dużą ilością wody. W przypadku kontaktu tych substancji z oczami należy 
przepłukać je dużą ilością wody i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

 Nie wyrzucaj ładowarki do ognia lub wody. Mogłoby to spowodować wybuch. Akumulatorów nie wolno 
wyrzucać razem z normalnymi odpadami domowymi, niezależnie od tego, czy były używane, czy nie. 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami należy oddać baterię do punktu zbiórki lub umieścić ją w pojemniku 
oznaczonym napisem „Zużyte baterie” w naszym sklepie.

 Akumulator należy ładować wyłącznie za pomocą ładowarki określonej przez producenta. Ładowarka 
odpowiednia dla jednego typu akumulatora stwarza ryzyko wywołania pożaru, gdy jest używana 
z akumulatorem innego typu.

 Narzędzi elektrycznych należy używać wyłącznie z akumulatorem przeznaczonym dla danego narzędzia. 
Użycie innych baterii może spowodować ryzyko obrażeń ciała lub pożaru.

 Gdy akumulator nie jest używany, należy przechowywać go w miejscu wolnym od metalowych 
przedmiotów, takich jak spinacze, monety, klucze, gwoździe, śruby lub inne małe przedmioty, które mogłyby 
spowodować zwarcie styków akumulatora. Spięcie styków akumulatora może spowodować oparzenia lub 
wybuch pożaru.
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8. KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE
Konserwacja

  UWAGA! 
Zaleca się, aby wszelkie naprawy lub wymiany w tym narzędziu wykonywał wykwalifi kowany serwisant. 
Skontaktuj się lub odwiedź najbliższy sklep Menards, który udzieli dodatkowych informacji.

  UWAGA! 
Do czyszczenia tego narzędzia należy używać wyłącznie suchej, miękkiej ściereczki, 
nigdy nie należy używać detergentów ani alkoholu.
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 należy używać miękkiej ściereczki nasączonej 

letnią wodą. Nie używaj agresywnych środków czyszczących lub rozpuszczalników, ponieważ może to 
spowodować uszkodzenie powierzchni produktu.

 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 nie można włączyć lub wyłączyć tego narzędzia za pomocą głównego przełącznika spustowego, nie 

należy go używać. Elektronarzędzia z niedziałającym włącznikiem są niebezpieczne i należy je naprawić.
 Jeżeli narzędzie nie jest używane, należy go przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci 
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i uniemożliwić jego używanie przez osoby, które nie zostały poinformowane o zasadach obsługi narzędzia 
i niniejszej instrukcji. Wszelkie elektronarzędzia w rękach niewykwalifi kowanej 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 itp. należy używać zgodnie z niniejszą instrukcją, w sposób 
odpowiedni dla danego typu elektronarzędzia i zawsze należy brać pod uwagę warunki pracy oraz 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 narzędzia na miejsce zawsze 
należy je wyłączyć i poczekać, 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 niezalecanych w niniejszej 
instrukcji może zwiększyć ryzyko obrażeń. Zawsze używaj wyłącznie oryginalnych części 
zamiennych.

 Wyczyść narzędzie po każdym użyciu.
 Nie należy używać zużytych lub uszkodzonych wierteł 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 produkt, 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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9. 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 Dyrektywą Europejską 2012/19/UE i zgodnie z Dyrektywą Europejską 2006/66/
WE elektronarzędzia, które nie nadają się już do użytku oraz uszkodzone lub zużyte baterie/
akumulatory należy posortować oddzielnie i zutylizować w sposób nie zagrażający środowisku.

WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE UTYLIZACJI ZUŻYTYCH OPAKOWAŃ
Wszelkie zużyte opakowania należy przekazać w miejsce utylizacji odpadów wskazane przez lokalny 
urząd.

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 kosza 
na śmieci. 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, odpowiedniego 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 fi rm 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 wszelkie podstawowe wymagania wszystkich właściwych dyrektyw UE.

Tekst, design i specyfi kacje techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Zastrzegamy sobie prawo 
do dokonania tych zmian.

Instrukcja obsługi w języku oryginału.
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