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Akumulátorový šroubovák / vrtačka 14,4 V

NÁVOD K POUŽITÍ (PŮVODNÍ)
Před použitím si důkladně přečtete tento návod k obsluze a uschovejte jej pro případné další 
použití.

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

Důležitá bezpečnostní upozornění
ź Před použitím si pečlivě přečtěte návod k použití.
ź Výrobek pečlivě vybalte a dejte pozor, abyste nevyhodili žádnou část obalového materiálu 

dříve, než najdete všechny součásti výrobku.
ź Výrobek uchovávejte na suchém místě.
ź Čtěte všechna upozornění a pokyny. Zanedbání při dodržování varovných upozornění
ź a pokynů mohou mít za následek úraz elektrickým proudem, požár a/nebo těžká poranění.
ź Přečtěte si následující pokyny týkající se ochrany před úrazem elektrickým proudem a rizika 

zranění či požáru a řiďte se jimi.
ź Ověřte si, zda je elektrické napájení, které máte k dispozici, kompatibilní s napětím uvedeným 

na zařízení.
ź Zkontrolujte, zda elektrická zařízení a přípojky nevykazují nějaké poškození.
ź Silový kabel připojujte k napájení pouze, je-li zařízení vypnuté.
ź Před umístěním zařízení na zpracovávanou součást dané zařízení nejdříve zapněte.
ź Přijměte ochranná opatření proti úrazu elektrickým proudem. Zabraňte tělesnému kontaktu s 

uzemněnými součástmi, jako např. kovovým potrubím, radiátory, sporáky, lednicemi apod.
ź Velké změny teploty mohou vést ke kondenzaci na součástech pod proudem. Před použitím: 

Umožněte, aby se teplota zařízení vyrovnala teplotě pracovitě.
ź Stroje, zařízení a doporučená příslušenství nepoužívejte za jiným účelem, než za jakým byly 

navrženy!
ź Bezpečně upevněte zpracovávanou součást. K bezpečnému upevnění zpracovávané součásti 

použijte upínací zařízení nebo svěrák.
ź Aby nedošlo k úrazu, nenoste perky ani volné oblečení, které by se mohly zachytit do pohybují-

cích se součástí. Doporučujeme vám nosit ochrannou obuv a rukavice. Dlouhé vlasy je vhodné 
si svázat.

ź Pokud při práci vzniká prach, třísky a piliny nebo pokud pracuje nad hlavou, noste prosím 
ochranné brýle a, je-li to nutné, ochrannou masku.

ź V případě hluku používejte ochranu sluchu.
ź Při práci na patře, žebřících a lešeních mějte pod nohama vždy pevný podklad.
ź Elektrická zařízení udržujte vždy z dosahu vlhkosti a deště. Zařízení neponořujte do vody.
ź Při práci venku používejte pouze schválená zařízení a prodlužovací kabely určené pro venkov-

ní použití.
ź Zařízení nepoužívejte v místech s nebezpečím výbuchu.
ź Při předávání tohoto zařízení třetí osobě se musí předat také tento návod.
ź Opravy může provádět pouze odborník s použitím originálních součásti.
ź POZOR! Konzumace alkoholu, užívání léků a drog, stavy nemocnosti, horečka nebo únava 
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Akumulátor Li-Ion 14,4 V 1300 mAh  
Otáčky  0 - 400 ot./min  /  0 - 1500 ot./min  
Pravý / levý chod ano / ano  
Točivý moment max. 32 Nm   
Sklíčidlo max. 13 mm  
Napájení nabíječky 230 V~ / 50 Hz  
Doba nabíjení  3-5 hod.  
Úroveň akustického tlaku LpA 77,8 dB(A) (Kwa = 3 dB)  
Úroveň akustického výkonu LwA 88,8 dB(A)  (Kwa = 3 dB)  
Vibrace  0,670 m/s (K = 1,5 m/s)  

mohou ovlivnit vaši reakci a schopnosti. Nepoužívejte elektrická zařízení v žádné z těchto 
situací.

ź Elektrická zařízení udržujte mimo dosah dětí.
ź Elektrická zařízení skladujte v originální krabici na bezpečném místě a mimo dosah dětí.
ź Při přestávce v práci, nebo když zařízení nepoužíváte, když provádíte seřízení, vyměňujete 

příslušenství nebo provádíte opravy, vždy odpojte kabel.
ź Když zařízení přenášíte, nikdy jej nedržte za kabel. Nikdy zařízení neodpojujte taháním za 

kabel.
ź Při práci nedovolte, aby došlo k zastavení motoru, je- li zařízení zatížené.
ź Udržujte na pracovišti pořádek. Nepořádek může způsobit úraz!
ź Při práci se vyhýbejte neobvyklým polohám těla.
ź Nedopusťte, aby došlo k nechtěnému zapnutí nebo spuštění zařízení.

Obal
Výrobek je umístěn v obalu bránícím poškození při transportu. Tento obal je surovinou a lze jej proto 
odevzdat k recyklaci.

Návod k použití
Než začnete se strojem pracovat, přečtěte si následující bezpečnostní předpisy a pokyny k použí-
vání. Seznamte se s obslužnými prvky a správným používáním zařízení. Návod pečlivě uschovejte 
pro případ později potřeby. Minimálně po dobu záruky doporučujeme uschovat originální obal 
včetně vnitřního balicího materiálu, pokladní doklad a záruční list. V případě přepravy zabalte stroj 
zpět do originální krabice od výrobce, zajistíte si tak maximální ochranu výrobku při případném 
transportu (např. stěhování nebo odeslání do servisního místa).

Poznámka:
Předáváte-li stroj dálím osobám, předejte jej společně s návodem. Dodržování přiloženého návodu 
k obsluze je předpokladem řádného používání stroje. Návod k obsluze obsahuje rovněž pokyny pro 
obsluhu, údržbu a opravy.

Výrobce nepřebírá odpovědnost za nehody nebo škody vzniklé následkem nedodržování 
tohoto návodu.

TECHNICKÁ DATA

Změna textu a technických parametrů vyhrazena.
Změny v textu, designu a technických specifikací se mohou měnit bez předchozího upozornění a 
vyhrazujeme si právo na jejich změnu.
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Obsah je uzamčen 
 

Dokončete, prosím, proces objednávky. 

Následně budete mít přístup k celému dokumentu. 

 

Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody: 

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky.  

Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a 

rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit. 
 

*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme. 

 

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj 

prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit. 

 

 

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme! 

 


