14,4/18V Aku Vrtačka

NÁVOD K POUŽITÍ
XT102014 (HL-DR27Li-2144)
XT102018 (HL-DR27Li-2180)

DBEJTE PROSÍM VŠECH VAROVÁNÍ A POKYNŮ V TOMTO NÁVODU.
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Pozorně si přečtěte všechna bezpečnostní varování a pokyny. Nedodržení varování a
pokynů může způsobit úraz elektrickým proudem, požár a / nebo těžká poranění.
Uložte veškerá varování a pokyny pro budoucí použití.
Termín "elektrické nářadí" ve všech upozorněních odkazuje na vaše nářadí napájené
ze sítě (s napájecím kabelem) nebo nářadí napájené bateriemi (bez napájecího
kabelu).

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
Toto je symbol bezpečnostní výstrahy. Používá se k upozornění na
potenciální nebezpečí úrazu. Dodržujte všechny bezpečnostní pokyny, které
následují za tímto symbolem, abyste předešli možnému zranění nebo smrti.
NEBEZPEČÍ upozorňuje na nebezpečnou situaci, která, není-li jí
zabráněno, povede k úmrtí nebo vážnému zranění.
VAROVÁNÍ upozorňuje na nebezpečnou situaci, která, pokud se jí
nevyhnete, může mít za následek smrt nebo těžká zranění.
POZOR, který se používá s výstražným trojúhelníkem upozorňuje na
nebezpečnou situaci, která, pokud se jí nevyhneme, může vést k lehkému
nebo středně těžkému poranění.
UPOZORNĚNÍ slouží k osvojení postupů, netýkajících se zranění.

POZOR bez výstražného trojúhelníku slouží k osvojení postupů

Všeobecné bezpečnostní upozornění pro elektrické nářadí
Pracovní prostor
a) Udržujte pracovní prostor v čistotě a dobře osvětlený. Nepořádek a tmavé oblasti
mohou vést k úrazům.
b) Nepracujte s elektrickým nářadím v přítomnosti hořlavých kapalin, plynů nebo prachu.
Nářadí je zdrojem jiskření, které může zapálit prach nebo výpary.
c) Držte další osoby a děti pryč, zatímco pracujete s elektrickým nářadím.
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Elektrická bezpečnost
a) Zástrčka napájecího kabelu nářadí musí odpovídat zásuvce. Nikdy neupravujte
zástrčku. Nepoužívejte rozbočky. Neupravené zástrčky a odpovídající
zásuvky snižují riziko úrazu elektrickým proudem.
b) Zabraňte kontaktu těla s vodivými povrchy. Existuje zvýšené riziko úrazu
elektrickým proudem.
c) Nevystavujte elektrické nářadí dešti nebo vlhkému prostředí. Vniknutí vody do
elektrického nářadí zvýší riziko úrazu elektrickým proudem.
d) Nezatěžujte kabel. Udržujte kabel daleko od tepla, oleje, ostrých hran nebo
pohyblivých částí. Poškozené kabely zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem.
e) Při práci s nářadím venku používejte prodlužovací kabel vhodný pro venkovní
použití. Použití kabelu pro venkovní použití snižuje riziko úrazu elektrickým
proudem.
f) Při práci s elektrickým nářadím ve vlhkém prostředí je nezbytně nutné použít
proudového jističe (GFCI) chránič. Použití GFCI snižuje riziko úrazu elektrickým
proudem.
g) Dvojité izolované nářadí je vybaveno polarizovanou zástrčkou (jeden kolík je širší
než druhý). Pokud konektor neodpovídá plně zásuvce, otočte zástrčku. Neměňte
jakýmkoliv způsobem zástrčku. Dvojitá izolace

eliminuje potřebu uzemnění

napájecího kabelu a uzemnění napájecí soustavy.
Osobní bezpečnost
a) Buďte pozorní a nepoužívejte nářadí pod vlivem alkoholu.
b) Používejte ochranu zraku, respirátor, protiskluzovou bezpečnostní
obuv, přilbu, ochranu sluchu.
c) Zabraňte náhodnému spuštění. Ujistěte se, že je spínač v off-poloze před
připojením ke zdroji napětí a/nebo akumulátoru.
d) Nenoste volné oblečení ani šperky, které by mohli být zachyceny
pohybujícími se částmi.
e) Odstraňte seřizovací klíče nebo šroubováky. Nástroj nebo klíč, který ponecháte
připevněn k otáčející se části nářadí mohou způsobit úraz.
f) Zajistěte si bezpečný postoj a rovnováhu,což možňuje lepší ovladatelnost nářadí v
neočekávaných situacích.
g) Používejte pouze schválené ochranné pomůcky.
Použití elektrického nářadí a údržba
a) Netlačte na nástroj.
b) Nepoužívejte pokud nefunguje správně vypínač on/off.
c) Odpojte zástrčku ze zásuvky a / nebo akumulátor z nářadí před jakýmkoliv
seřizováním, výměnou příslušenství nebo uskladněním nářadí. Tato preventivní
bezpečnostní opatření snižují riziko náhodného spuštění nářadí.
d) Ukládejte elektrické nářadí mimo dosah dětí a nepovolaných osob.
e) Zacházejte s nástroji opatrně. Zkontrolujte vychýlení či zaseknutí pohyblivých
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částí, poškození dílů a jiné okolnosti, které mohou ovlivnit chod nářadí.
f) Řezné nástroje udržujte ostré a čisté. Řádně udržované nástroje s ostrými řeznými
břity jsou méně náchylné k zanášení nečistotami a lépe se ovládají.
g) Používejte pouze příslušenství doporučené výrobcem pro váš model. Doplňky,
které mohou být vhodné pro jeden nástroj mohou být nebezpečné, když jsou použity na
jiném nástroji.
Použití akumulátorového nářadí a údržba
a) Ujistěte se, že je spínač v poloze vypnuto před vložením akumulátoru. Vložení
akumulátoru do nářadí se zapnutým přepínačem způsobí poruchu nebo úraz.
b) Nabíjejte pouze v nabíječce určené výrobcem. Nabíječka vhodná pro jeden typ
akumulátoru může způsobit riziko požáru při použití s jiným akumulátorem.
c) Elektronářadí používejte pouze k tomu určené akumulátory. Použití jiných
akumulátorů může způsobit riziko úrazu a požáru.
d) Pokud akumulátor nepoužíváte, držte jej z dosahu kovových předmětů jako jsou
kancelářské sponky na papír, mince, klíče, hřebíky, šroubky nebo další drobné kovové
předměty, které mohou způsobit zkratování kontaktů z jednoho terminálu do druhého.
Zkratování kontaktů baterie může způsobit spáleniny nebo požár.
e) V nevhodných podmínkách může unikat kapalina z baterie, nedotýkejte se. Při
náhodném kontaktu opláchněte vodou. Při zasažení očí, vyhledejte lékařskou pomoc.
Unikající kapalina z akumulátoru může způsobit podráždění pokožky nebo popáleniny.

Servis
a) Vaše nářadí servisujte pouze u dodavatele, tím bude zajištěno, že bezpečnost stroje
zůstane zachována.

Další varování
 Používejte přídavné rukojeti dodávané s nářadím. Ztráta kontroly nad nářadím může
vést k úrazu.
 držte elektrické nářadí vždy za izolované rukojeti při provádění prací, kdy se může
nástroj dotknout skrytého vedení nebo síťového kabelu.
 používejte svorky nebo jiný vhodný způsob, jak zajistit materiál ke stabilní podložce.
Držení materiálu rukou nebo opření těla je nestabilní a může vést ke ztrátě kontroly.
 Nevrtejte do zdí, v místech kde by mohla vést elektroinstalace. Je-li tato situace, je
nevyhnutelné odpojit všechny pojistky nebo jističe.
 Vždy noste ochranné brýle při používání tohoto nástroje. Používejte masku proti
prachu nebo respirátor.
 Zajistěte material při vrtání.Nikdy nedržte v ruce nebo nohama. Nestabilní
podpora může způsobit zranění.
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 Odpojte baterii z nářadí před provedením montáže, úpravy a výměnu příslušenství.
Tato preventivní bezpečnostní opatření snižují riziko náhodného spuštění nářadí.
 Pokud se vrták zasekne v materiálu, uvolněte spoušť a změňte směr
otáčení. Vrták může mít tendenci ke kroucení v opačném směru.
 Nezvedejte nástroj a nedávejte ruce přiliš blízko ke sklíčidlu..
 Dávejte pozor na umístění a nastavení přepínače LOCK-ON. Pokud je
spínač uzamčen v poloze ON v průběhu používání, buďte připraveni na
nouzové situace a přepnutí do polohy OFF tím, že nejprve spoušť okamžitě
uvolníte bez stisknutí tlačítko LOCK-ON.
 Při instalaci vrtáku vložte stopku do čelistí sklíčidla. Pokud není vložen
dostatečně hluboko snižuje se sevření čelistí a hrozí riziko uvolnění.
 Nepoužívejte tupé nebo poškozené doplňky. Tupé nebo poškozené bity mají větší
tendenci vázat na materiálu.
 Při vyjímání bitu z nářadí se vyhněte kontaktu s kůží a používejte správné ochranné
rukavice při uchopení bitu nebo příslušenství. Příslušenství může být horké po delším
používání.
 Zkontrolujte, zda jsou seřizovací klíče odstraněny ze zařízení před zapnutím
funkce "ON". Klíč může odletět vysokou rychlostí a zranit vás nebo osoby v okolí.
 Nespouštějte vrtačku při přenášení.

Důležité bezpečnostní pokyny pro nabíječku
 Před použitím nabíječky si přečtěte všechny pokyny a varovné symboly na
nabíječce, baterii a výrobku využívajícím baterii.
 Používejte pouze nabíječku, která doprovází svůj produkt nebo přímou náhradu, jak
je uvedeno v katalogu nebo této příručce. Nenahrazujte jinou nabíječku. Používejte
pouze schválené nabíječky stejný dodavatel s vaším produktem. Viz Popis funkce a
technické údaje.
 Nerozebírejte nabíječku nebo baterii, došlo-li k prudkému nárazu, spadla na zem
nebo k jejímu poškození došlo jiným způsobem. Nesprávná montáž může vést k
riziku úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
 Nenabíjejte akumulátor ve vlhkém či mokrém prostředí. Nevystavujte nabíječku
dešti nebo sněhu. Pokud je kryt baterie prasklý nebo jinak poškozený, nevkládejte do
nabíječky.
 Nabíjejte pouze dodavatelem schválené dobíjecí baterie. Viz Popis funkce a
specifikace. Jiné typy baterií mohou způsobit zranění nebo poškození.
 Nabíjení baterie při teplotách nad 0 ° C a pod 45 ° C. Uchovávejte nářadí a baterie v
místech, kde teplota nepřekročí 49 ° C. To je důležité, aby nedošlo k vážnému
poškození článků baterie.
 Vytáhněte zástrčku ze zásuvky a nikoli kabel při odpojování nabíječky nebo při
odpojení kabelů pomocí řetězu funkci. Tím se sníží riziko poškození zástrčky a
napájecího kabelu.
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 Nepoužívejte prodlužovací kabel, pokud to není nezbytně nutné. Použití
nesprávného prodlužovacího kabelu by mohlo vést k požáru, úrazu elektrickým
proudem.
 Nepoužívejte nabíječku s poškozenými kabely nebo konektory - nechte okamžitě
vyměnit.
 Odpojte nabíječku ze zásuvky, než přistoupíte k čištění. Tím se sníží riziko úrazu
elektrickým proudem.
 Nabíječka je určena pro použití se standardním elektrickým proudem (120 V).
Nepokoušejte se používat na jiném napětí.

Důležité bezpečnostní pokyny pro bateriový zdroj
 Vyřazené a použité baterie recyklujte - nikdy nepalte.
Akumulátor může v ohni explodovat a vznikají toxické výpary.
 Nepoužvejte baterii v přítomnosti hořlavých kapalin, plynů nebo
prachu.
 Při kontaktu obsahu baterie s pokožkou okamžitě omyjte místo vodou a
mýdlem, při zásahu očí vypláchněte tekoucí vodou a kontakujte lékaře.
Nebezpečí popálení. Kapalina z baterie se může vznítit, pokud je
vystavena jiskrám nebo otevřenému ohni.

 Nabíjejte baterie pouze v nabíječce, která provázela váš produkt.
 Neskladujte a nepoužívejte nářadí a baterie na místech, kde může teplota dosáhnout
nebo překročit 40 ˚ C
 Nevhazujte baterie do ohně nebo na místech vystavených vysokým teplotám.
Mohou explodovat.

ULOŽTE VIDITELNĚ TYTO POKYNY
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PRODLUŽOVACÍ KABEL
Při použití elektrického nářadí ve značné vzdálenosti od zdroje napájení se ujistěte, že
používáte prodlužovací šňůru, která má schopnost zvládnout současný nástroj.
Poddimenzovaný kabel způsobí pokles napětí v síti, čímž dochází k přehřívání a ztrátě
výkonu. Pomocí grafu určete minimální velikost vodičů požadované prodlužovacího
kabelu.
Při práci s nářadím venku používejte prodlužovací kabel, který je určen pro venkovní
použití. Tento stav je indikován písmeny "WA" na kabelu.
Před použitím prodlužovacího kabelu jej zkontrolujte, zda nejsou uvolněné dráty nebo
opotřebované izolací.
0-2.0
2.1-3.4 3.5-5.0 5.1-7.0 7.1-12.0 12.1-16.0
Jmenovitý
proud
(na typovém
štítku)
Délka
Rozměry vodiče (A.W.G.)
přívodního
kabelu
25’
16
16
16
16
14
14
50’
16
16
16
14
14
12
100’
16
16
14
12
10
--
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SYMBOLY
Některé z těchto symbol můžou být na nářadí použity.
Nastudujte je a nučte se jejich význam.

Symbol
V
A
Hz
W
Kg
min
s
Ø
n0
…/min
0

název
Votly
Ampér
Hertz
Watt
kilogramy
minuty
sekundy
průměr
Rychlost bez zatížení
Otáčky za minutu
v poloze vypnuto

Označení/vysvětlení
napětí
proud
Frekvence (cykly za sekundu)
síla
váha
čas
čas
Velikost vrtáků, brusných kotoučů, atd..
Otáčky bez zátěže
Při nulových otáčkách, točivý moment
nulový ...
Akce ve směru šipky
Typ nebo vlastnost proudu
Typ nebo vlastnost proudu
Designates Ni-Cad battery recycling
program

šipka
střídavý proud
stejnosměrný proud
Ni-Cad RBRC těsnění

Přečtěte si manuál

Upozornění uživateli číst návod

Používejte ochranu zraku

Upozornění uživatele na ochranu očí

Třída II stavebnictví

Označuje dvojitou izolací stavební nářadí

Tento symbol označuje, že tento nástroj je vypsán testování služby Intertek,
Spojených státech amerických a kanadských norem.
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INFORMACE
1, Vrtačka

(Čísla v následujícím textem odpovídat obr. 1)

1. páka změny funkce
2. přepínací páčka směru
3. Spínač s regulací otáček
4. držák na opasek
5. baterie
6. Tlačítko uvolnění baterie
7. LED světlo
8. Indikátor stavu baterie
9. Rychloupínací sklíčidlo
10. Nastavení momentu
Fig.1

Technické specifikace
Jmenovité napětí
Otáčky naprázdno
Max. točivý moment
Kapacita sklíčidla

Akustický výkon LwA
Akustický tlak LpA
Vibrace

2, Baterie a nabíječka
Technické specifikace
Baterie
Doba nabíjení
nabíječka

18V
Lo:400/min
Hi:0-1400/min
159 lbs-in ((35Nm)
3/8” (0,8-10mm)

82,5dB
71,5dB
3,8m/s2

14,4V
Lo:400/min
Hi:0-1400/min
159 lbs-in (30Nm)
3/8” (0,8-10mm)

82,5dB
71,5dB
3,8m/s2

14,4V 1500mAh Li-Ion Battery Pack
60min
Vstup: 230V/60Hz/45W
Výstup: 16,8V == 1,5A

Abyste předešli vážnému zranění vinou náhodného spuštění :
Zapněte hlavní vypínač tohoto nástroje do polohy "OFF" a odpojte baterii z
nářadí před uložením a seřizováním nástroje
9

MONTÁŽ A VÝMĚNA BATERIE
Chcete-li nainstalovat baterii, zastuňte baterii do nástroje v místě určení.
Nepoužívejte nadměrnou sílu.
Vyjměte modul akumulátoru z nářadí stisknutím tlačítka pro uvolnění baterie a
vysuňte jej z nástroje.

NABÍJENÍ BATERIE
Umístěte baterii a nabíječku na rovný nehořlavý povrch .

 Zapojte nabíječku do standardní elektrické zásuvky, rozsvítí se zelené světlo na
nabíjecí základně (13). (Obr.2)
 A vsuňte baterii do nabíječky (obr. 2).Červené světlo na nabíječce základně se rozsvítí
a zelená kontrolka zhasne.
 Po běžném použití je 30 min nabíjení čas potřebný k plnému nabití. Pokud je
baterie zcela vyčerpaná, může vyžadovat až 1 hodinu, aby se plně nabila.
 Když je baterie plně nabitá, rozsvítí se zelená a červená kontrolka zhasne. Poté můžete
odpojit nabíječku a vyjměte baterii z nabíječky.
 Pokud má nabíječka závadu, poukáží na ni následující:
1, Červené světlo bliká a zelené světlo se vypne
Příčinou je příliš vysoká teplota baterie. Prosím nechte vychladnout baterii na
větraném místě, a pak znovu nabijte akumulátor.
2, Červené a zelené světlo blikají
Příčinou je nesprávné instalace, vyjměte akumulátor z nabíječky a znovu
nainstalujte.
Další příčinou je poškozený modul akumulátoru, zakupte si prosím, stejný
dodavatel schválenou baterii.

Fig.2

Fig.3
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OBSLUHA VRTAČKY
(Čísla v následujícím textem odpovídají obr.1)
Vždy vyjměte akumulátor před vkládáním a vyjímáním vrtáku.
Neodstranění baterie může dojít k náhodnému spuštění způsobující
případné vážné zranění.

Vložení vrtáku
Pro malé vrtáky otevřete čelisti a vložte co nejdále. Pro velké vrtáky vložte
nástavec co nejdále, vložte vrták a rukou zavřete čelisti.
Držte límec sklíčidla rukou a druhou jej utáhněte. (Fig. 3).
Utahujte pouze rukou. Při utahování pomocí vrtačky může dojít
k popálení ruky.

Výměna sklíčidla
Plně otevřete sklíčidlo, odstraňte závit šroubu uvnitř sklíčidla otáčením ve
směru hodinových ručiček (Fig. 4). Povolte pomocí imbus klíče.

Fig. 4

Fig. 5

Před připojením nářadí do elektrické sítě vždy zkontrolujte, zda
není vypínač v poloze LOCK-ON. Může dojít k náhodnému
spuštění.

Variabilní rychlost
Toto nářadí je vybaveno přepínačem proměnnou rychlostí spouště (3).Nástroj může
být nastaven na "ON" nebo "OFF" stlačením nebo uvolněním spínače (3). Rychlost
může být nastavena od minima do maxima otáček štítku pod tlakem, kterým působíte
na spoušti (3). Naneste větší tlak na zvýšení rychlosti a uvolněte tlak na snižování
rychlosti.
Tato přesná regulace rychlosti umožňuje vrtání bez středového děrování. To také
umožňuje použít jako elektrický šroubovák.

Zpětný chod
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Před přepínáním zastavte do polohy OFF.

Toto nářadí je vybaveno přepínáním vpřed/vzad (2) a zámkem umístěným nad
spouští (obr.1). Tato páka je určena pro změnu směru otáčení a pro zajištění
spouště v poloze OFF. Pro otáčení vpřed přepněte do leva. Pro směr vzad
doprava. Pro aktivaci zámku přepněte do středové pozice.
Neměňte směr otáčení, dokud se nástroj úplně nezastaví.
Řazení během otáčení sklíčidla může dojít k poškození
nástroje.

Nastavení točivého momentu
Vaše nářadí má k dispozici 20 pozic pro nastavení točivého momentu.
“
” Výstupní kroutící moment se zvýší pokud otočite kroužek z polohy
1-19.(Fig.6)

Fig.6

Fig.7

Vysoká/nízká rychlost
Vrtačka je vybyvena dvěma samostatnými převodovými rozsahy s vysokým
totičvým momentem. Druhý stupeň umožňuje vysoký točivý
moment a pomalejší rychlost vrtání pro těžké práce nebo pro šroubování. Poloha
"Hi" poskytuje vyšší rychlosti pro vrtání a lehčí práci. (Fig.7)
Chcete-li zvolit nízkou rychlost a vysoký točivý moment nastavte řadící spínač (1)
do polohy “LO”
(Fig.7)
Chcete-li vybrat vysokou rychlost, nízké nastavní točivého momentu, nastavte
páku (1) do polohy “HI”
Neměnte pozice za chodu přístroje. Pokud máte potíže
s přepínáním, ujistěte se, že je tlačítko buď zcela vpravo
nebo zcela vlevo.
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Elektrická brzda
Po uvolnění spouště se aktivuje brzda pro zastavení sklíčidla.
Pracovní světlo
Vrtačka má LED pracovní světlo (7). Aktivuje se jakmile stisknete spoušŤ (3)
Indikator baterie
Vaše nářadí je vybaveno indikátorem baterie (8) pro indikaci kapacity akumulátoru.
(Obr. 7)
Jakmile stiskněte spoušť, kontrolky ukazují kapacitu baterie během provozu.
“” Baterie je plně nabitá.
“” Baterie je částečně nabitá.
“” Baterie by měli být okamžite dobity.

Fig.13

Vrtání
Pomocí pomalé rychlosti je možné začít vrtání bez předvrtání otvoru.
Vrtáky
Vždy zkontrolujte vrtáky z hlediska nadměrného opotřebení. Používejte pouze bity,
které jsou ostré a v dobrém stavu.
Před použitím příslušenství se ujistěte, že jeho maximální
bezpečná provozní rychlost nepřekračuje otáčky na typovém
štítku. Nepřekračujte doporučené průměry stopek.

Vrtání dřeva
Ujistěte se, že je materiál dobře ukotven, vždy vyvíjejte tlak v přímce s osou
vrtáku. Udržujte dostatečný tlak k udržení vrtáku.
Vrtání do kovu
K dispozici jsou dvě pravidla pro vrtání tvrdých materiálů.
1) čím tvrdší materiál, tím větší tlak je třeba použít k nástroji.
2) čím tvrdší materiál, tím pomalejší je rychlost.
Šroubování
Pro šroubování přepněte vlevo, obrácený chod na druhou stranu. Před
přepínáním vždy nejdříve vypněte chod.
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ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ
Abyste předešli vážnému zranění z náhodnému spuštění
Zapněte hlavní vypínač tohoto nástroje k jeho polohy "OFF"
a odpojte baterii z nářadí před provedením jakékoliv
kontroly, údržbu ani čištění.

Servis musí být prováděn pouze kvalifikovanou osobou.
ČIŠTĚNÍ
Vyčistěte prach a nečistoty z větracích otvorů a elektrických kontaktů ofukováním
stlačeným vzduchem. Vždy noste ochranné brýle při čištění nářadí stlačeným
vzduchem.
Udržujte rukojeti na nářadí čisté, suché, bez oleje nebo maziva.
Používejte pouze vlhký hadřík k číštění (ne však elektrických kontaktů).
Některé čistící prostředky a rozpouštědla jsou škodlivé plastům a
jiným částem. Patří mezi ně benzín, terpentýn, ředidlo laků, ředidla,
chlorovaná rozpouštědla, čpavek a domácí čisticí prostředky, které
obsahují čpavek.

Nikdy nepoužívejte hořlavé látky kolem nářadí.
BATERIE
Pokud si všimnete sníženého výkonu baterie nebo výrazně kratší dobu
chodu na jedno nabitý, pak je čas vyměnit baterii. Pokud tak neučiníte
riskujete poškození nabíječky.
Dlouhodobé skladováná baterie by měla být v plně nabitém stavu. Akumulátory vydrží
déle a znovu se nabijí lépe, když jsou uloženy nabité. Nezapomeňte plně nabít
akumulátory před použitím po dlouhodobém uskladnění.
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ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
Problém
Nástroj se nespustí

Možné přičiny

Možné řešení

• akumulátor není správně

• zkontrolujte zda je baterie

nainstalován

správně instalovaná.

• baterie není nabitá

• zkotrolujte, zda se baterie
spávně nabíjí.

Baterie se nenabíjí

• akumulátor není vložen do

• vložte akumulátor do nabíječky

nabíječky

až se rozsvítí červená dioda.

• nabíječka není zapojena

• vložte nabíječku do síte..
• zkontrolujte proud v zásuvce
• přesuňte nabíječku a
akumulátor do teploty od 4,5°C
do 40,5°C
• nabíječka nebude nabíjet
baterie, pokud kleste teplota

Okolní teplota.

článků pod 0°C nebo vyšší než
60°C

• baterie je příliš horká nebo
studená.

FolloF DODRŽUJTE VŠECHNY BEZPEČNOSTNÍ POKYNY.
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DIAGRAM SESTAVENÍ A SEZNAM DÍLŮ
Drill part 1
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Název výrobku
Typ výrobku
Datum prodeje

ZÁRUČNÍ LIST

Razítko a podpis
Prodejce
Záznam o provedeném servisním zákroku
Datum převzetí
Datum provedení
servisem
opravy

Číslo reklamačního
protokolu

Podpis pracovníka

Poznámky

ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE NA PŘÍSLUŠENTSTVÍ!
ZÁRUKA NA AKUMULÁTOROVÝ ZDROJ JE 6 MĚSÍCŮ!
Dne 1.1.2014 vstoupil v plastnost zákon č. 89/2012 Sb. Firma Xtline s.r.o. v souladu s tímto
zákonem poskytuje na Vámi zakoupený výrobek odpovědnost za vady po dobu 24 měsíců
(u právnických osob 12 měsíců). Reklamace budou posouzeny naším reklamačním odděleMístem pro uplatnění reklamace je prodejce, u kterého bylo zboží zakoupeno. Reklamace,
včetně odstranění vady, musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode
dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě.
Kupující může uplatnit reklamaci osobně nebo zasláním zboží k reklamaci přepravní službou
na vlastní náklady, v bezpečném balení. Zásilka musí obsahovat reklamovaný výrobek,
prodejní dokumenty, podrobný popis závady a kontakní údaje (zpáteční adresa, telefon).
Vady, které lze odstranit, budou opraveny v zákonné lhůtě 30 dnů (dobu lze po vzájemné
dohodě prodloužit). Po projevení skryté vady materiálu do 6 měsíců od data prodeje, která nelze
odstranit, bude výrobek vyměněn za nový (vady, které existovaly při převzetí zboží, nikoli
vzniklé nesprávným používáním nebo opotřebením). Na neodstranitelné vady a vady, které si
je kupující schopen opravit sám lze po vzájemné dohodě uplatnit přiměřenou slevu z kupní
ceny.
Nárok na reklamaci zaniká, jestliže:
- výrobek nebyl používán a udržování podle návodu k obsluze
- výrobek byl používán v jiných podmínkách nebo k jiným účelům, než ke kterým je určen nebo
používáním nevhodných nebo nekvalitních maziv apod.
- škody vzniklé působením vnějších mechanických, teplotních či chemických vlivů
- vady byli způsobeny nevhodným skladování či manipulací s výrobkem
- výrobek byl použit nad rámec připustného zatížení

14,4/18V Aku vŕtačka
NÁVOD NA POUŽITIE

XT102014 (HL-DR27Li-2144)
XT102018 (HL-DR27Li-2180)

. Prosím čítajte a uložte tento návod na obsluhu pre budúce použitie
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Pozorne si prečítajte všetky bezpečnostné varovania a pokyny. Nedodržanie pokynov môže
spôsobiť úraz elektrickým prúdom, požiar a / alebo ťažké poranenie.
Uložte všetky varovania a pokyny pre budúce použitie.
Termín "elektrické náradie" vo všetkých upozorneniach odkazuje na vaše náradie napájané zo
siete (s prívodným káblom) alebo náradie napájané batériami (bez napájacieho kábla).

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
Toto je symbol bezpečnostné výstrahy. Používa sa na upozornenie na
potenciálne nebezpečenstvo úrazu. Dodržujte všetky bezpečnostné pokyny,
ktoré nasledujú za týmto symbolom, aby ste predišli možnému zraneniu
alebo smrti.
NEBEZPEČENSTVO upozorňuje na nebezpečnú situáciu, ktorá, ak
nie je je zabránené, povedie k úmrtiu alebo vážnemu zraneniu.
VÝSTRAHA označuje nebezpečnú situáciu, ktorá, ak sa jej nevyhnete,
môže mať za následok smrť alebo ťažké poranenia.
POZOR, ktorý sa používa s výstražným trojuholníkom upozorňuje na
nebezpečnú situáciu, ktorá, ak sa jej nevyhneme, môže viesť k ľahkému
alebo stredne ťažkému poraneniu.
UPOZORNENIE slúži k osvojeniu postupov, týkajúcich sa zranenia.

POZOR bez výstražného trojuholníka slúži k osvojeniu postupov

Všeobecné bezpečnostné upozornenia pre elektrické náradie
pracovný priestor
a) Udržujte pracovný priestor v čistote a dobre osvetlený. Neporiadok a tmavé oblasti môžu viesť
k úrazom.
b) Nepracujte s elektrickým náradím vo výbušnom prostredí, napríklad v prítomnosti horľavých
kvapalín, plynov alebo prachu. Náradie je zdrojom iskrenia, ktoré môže zapáliť prach alebo
výpary.
c) Držte ďalšie osoby a deti preč, zatiaľ čo pracujete s elektrickým náradím.
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Elektrická bezpečnosť
a) Zástrčka prívodného kábla náradia musí zodpovedať zásuvke. Nikdy neupravujte zástrčku.
Nepoužívajte rozbočovacie zástrčky. Neupravené zástrčky a zodpovedajúce zásuvky znižujú
riziko úrazu elektrickým prúdom.
b) Zabráňte kontaktu tela s vodivými povrchmi. Existuje zvýšené riziko úrazu elektrickým
prúdom.
c) Nevystavujte elektrické náradie dažďu alebo vlhkému prostrediu. Vniknutie vody do
elektrického náradia zvýši riziko úrazu elektrickým prúdom.
d) Nezaťažujte kábel. Udržujte kábel ďaleko od tepla, oleja, ostrých hrán alebo pohyblivých častí.
Poškodené káble zvyšujú riziko úrazu elektrickým prúdom.
e) Pri práci s náradím vonku používajte predlžovací kábel vhodný na vonkajšie použitie. Použitie
kábla na vonkajšie použitie znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
f) Pri práci s elektrickým náradím vo vlhkom prostredí je nevyhnutné použiť prúdového ističa
(GFCI) chránič. Použitie GFCI znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
g) Dvojité izolované náradie je vybavené polarizovanou zástrčkou (jeden kolík je širší ako druhý).
Ak konektor nezodpovedá plne zásuvke, otočte zástrčku. Nemeňte akýmkoľvek spôsobom
zástrčku. Dvojitá izolácia eliminuje potrebu uzemnenie napájacieho kábla a uzemnenie napájacej
sústavy.
Osobná bezpečnosť
a) Buďte pozorní a nepoužívajte náradie pod vplyvom alkoholu.
b) Používajte ochranu zraku, respirátor, protišmykovú bezpečnostnú obuv, prilbu, ochranu sluchu.
c) Zabráňte náhodnému spusteniu. Uistite sa, že je spínač v off-polohe pred pripojením k zdroju
napätia a / alebo akumulátora.
d) Nenoste voľné oblečenie ani šperky, ktoré by mohli byť zachytené pohybujúcimi sa časťami.
e) Odstráňte nastavovacie kľúče alebo šroubováky.Nástroj alebo kľúč, ktorý ponecháte pripevnený
k otáčajúcej sa časti náradia môžu spôsobiť úraz.
f) Zaistite si bezpečný postoj a rovnováhu.Umožňuje lepšiu ovládateľnosť náradia v
neočakávaných situáciách.
g) Používajte iba schválené ochranné pomôcky.
Použitie elektrického náradia a údržba
a) Netlačte na nástroj.
b) Nepoužívajte ak nefunguje správne vypínač on / off.
c) Odpojte zástrčku zo zásuvky a / alebo akumulátor z náradia pred akýmkoľvek nastavovaním,
výmenou príslušenstva alebo uskladnením náradie. Tieto preventívne bezpečnostné opatrenia
znižujú riziko náhodného spustenia náradia.
d) Ukladajte elektrické náradie mimo dosahu detí a nepovolaných osôb.
e) Zaobchádzajte s nástrojmi opatrne. Skontrolujte vychýlenie či zaseknutie pohyblivých častí,
poškodenie dielov a iné okolnosti, ktoré môžu ovplyvniť chod náradia.
f) Rezné nástroje udržiavajte ostré a čisté. Správne udržiavané nástroje s ostrými reznými hranami
sú menej náchylné na zanášanie nečistotami a lepšie sa ovládajú.
g) Používajte iba príslušenstvo odporúčané výrobcom pre váš model. Doplnky, ktoré môžu byť
vhodné pre jeden nástroj môže byť nebezpečné, keď sú použité na inom nástroji
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Použitie akumulátorového náradia a údržba
a) Uistite sa, že je spínač v polohe vypnuté Pred vložením akumulátora. Vložte akumulátor do
náradia so zapnutým vypínačom spôsobí poruchu alebo úraz.
b) Nabíjajte iba v nabíjačke určenej výrobcem.Nabíječka vhodná pre jeden typ akumulátora môže
spôsobiť vznik požiaru pri použití s iným akumulátorom.
c) Elektronáradie používajte len na to určené akumulátory. Použitie iných akumulátorov môže
spôsobiť riziko úrazu a požiaru.
d) Ak akumulátor nepoužívate, držte ho mimo dosahu kovových predmetov ako sú kancelárske
sponky na papier, mince, kľúče, klince, skrutky alebo ďalšie drobné kovové predmety, ktoré môžu
spôsobiť skratovanie kontaktov z jedného terminálu na druhý. Skratovanie kontaktov akumulátora
môže spôsobiť popáleniny alebo požiar.
e) V nevhodných podmienkach môže unikať kvapalina z batérie, nedotýkajte sa. Pri náhodnom
kontakte opláchnite vodou. Pri zasiahnutí očí, vyhľadajte lekársku pomoc. Unikajúca kvapalina z
akumulátora môže spôsobiť podráždenie pokožky alebo popáleniny.

servis
a) Vaše náradie nechajte služby kvalifikovanou opravu personálom a iba s originálnymi
náhradnými dielmi. Tým bude zabezpečené, že bezpečnosť stroja zostane zachovaná.

Ďalšie varovanie
 Používajte prídavné rukoväte dodávané s náradím. Strata kontroly nad náradím môže viesť k
úrazu.
 držte elektrické náradie vždy za izolované rukoväte pri vykonávaní operácií, kedy sa môže
rezný nástroj dotknúť skrytého vedenia alebo vlastný sieťový kábel.
 používajte svorky alebo iný vhodný spôsob, ako zabezpečiť obrobok k stabilnej podložke.
Držanie obrobku rukou alebo opretie tela je nestabilné a môže viesť k strate kontroly.
 Nevŕtajte do stien, v miestach kde by mohla viesť elektroinštalácie. Keď je táto situácia, je
nevyhnutné, odpojte všetky poistky alebo ističa.
 Vždy noste ochranné okuliare pri používaní tohto nástroja. Používajte masku proti prachu alebo
respirátor.
 pouzivaju prídavné rukoväte dodávané s náradím. Strata kontroly nad náradím może Viest k
úrazu.
 držte elektrické náradie vždy za izolované rukoväte Pri vykonávaní operáciám, kedy sa mozem
rezný nástroj dotknutie skrytého vedenia ALEBO vlastný Síťové kábel.
 používajte svorky ALEBO Iný vhodný Spôsob, Ako zabezpečiť obrobok k stabilnejšie podložku.
Držanie obrobku rukou ALEBO opretie tela je nestabilný a może Viest k strate kontroly.
 Nevŕtajte do stien, v miestach kde by mohla Viest elektroinštalácie. Ked je táto situáciám je
nevyhnutné, odpojte všetky poistky ALEBO istiace.
 Vždy noste ochranné okuliare pri používaní tohto nástrojov. Používajte masku proti prachu
ALEBO respirátor.
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 Nespúšťajte vŕtačku pri prenášaní na vašej strane. Rotujúce vrták mohol zamotať oblečenie a
môže dôjsť k úrazu.

Dôležité bezpečnostné pokyny pre nabíjačku
 Pred použitím nabíjačky si prečítajte všetky pokyny a varovné symboly na nabíjačke,
akumulátore a výrobku využívajúcim batériu.
 Používajte iba nabíjačku, ktorá sprevádza svoj produkt alebo priamu náhradu, ako je uvedené v
katalógu alebo tejto príručke. Nenahradzujte inú nabíjačku. Používajte iba schválené nabíjačky
rovnaký dodávateľ s vaším produktom. Pozri Popis funkcie a technické údaje.
 Nerozoberajte nabíjačku alebo batériu, ak došlo k prudkému nárazu, spadla na zem alebo k jej
poškodeniu došlo iným spôsobom. Nesprávna montáž môže viesť k riziku úrazu elektrickým
prúdom alebo požiaru.
 Akumulátor nenabíjajte vo vlhkom či mokrom prostredí. Nevystavujte nabíjačku dažďu alebo
snehu. Ak je kryt batérie prasknutý alebo inak poškodený, nevkladajte do nabíjačky.
 Nabíjajte iba dodávateľom schválené dobíjacie batérie. Pozri Popis funkcie a špecifikácie. Iné
typy batérií môžu spôsobiť zranenie alebo poškodenie.
 Nabíjanie batérie pri teplotách nad 0 ° C a pod 45 ° C. Uchovávajte náradia a batérie v miestach,
kde teplota neprekročí 49 ° C. To je dôležité, aby nedošlo k vážnemu poškodeniu článkov batérie.
 Vytiahnite zástrčku zo zásuvky a nie za kábel pri odpájaní nabíjačky alebo pri odpojení káblov
pomocou reťaze funkciu. Tým sa zníži riziko poškodenia zástrčky a napájacieho kábla ..
 Nepoužívajte predlžovací kábel, pokiaľ to nie je nevyhnutné. Použitie nesprávneho
predlžovacieho kábla by mohlo viesť k požiaru, úrazu elektrickým prúdom ..
 Nepoužívajte nabíjačku s poškodenými káblami alebo konektory - nechajte okamžite vymeniť.
 Odpojte nabíjačku zo zásuvky, než pristúpite k čisteniu. Tým sa zníži riziko úrazu elektrickým
prúdom ..
 Nabíjačka je určená na použitie so štandardným elektrickým prúdom (120 V). Nepokúšajte sa
používať na inom napätí.

Dôležité bezpečnostné pokyny pre batériový zdroj
 Nespaľujte batérie keď sú poškodené alebo celkom opotrebované. Akumulátor môže
v ohni explodovať a vnikajú toxické výpary.
 Nepoužvejte batériu v prítomnosti horľavých kvapalín, plynov alebo prachu.
 Pri kontakte obsahu batérie s pokožkou okamžite omyte miesto vodou a mydlom, pri
zásahu očí vypláchnite tečúcou vodou a kontakujte lekára.

Nebezpečenstvo popálenia. Kvapalina z akumulátora sa môže
vznietiť, ak je vystavená iskrám alebo otvorenému ohňu.
 Nabíjajte akumulátory iba v nabíjačke, ktorá sprevádzala váš produkt.
 Neskladujte a nepoužívajte náradie a akumulátory na miestach, kde môže teplota dosiahnuť
alebo prekročiť 40 ˚ C
 Nevhadzujte batérie do ohňa alebo na miestach vystavených vysokým teplotám. Môžu
explodovať.
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ULOŽTE VIDITEĽNE TIETO POKYNY.

PREDLŽOVACÍ KÁBEL
Pri použití elektrického náradia vo veľkej vzdialenosti od zdroja napájania sa uistite, že používate
predlžovaciu šnúru, ktorá má schopnosť zvládnuť súčasný nástroj. Poddimenzovaný kábel spôsobí
pokles napätia v sieti, čím dochádza k prehrievaniu a strate výkonu. Pomocou grafu určte
minimálnu veľkosť vodičov požadované predlžovacieho kábla.
Pri práci s náradím vonku používajte predlžovací kábel, ktorý je určený pre vonkajšie použitie.
Tento stav je indikovaný písmenami "WA" na kábli.
Pred použitím predlžovacieho kábla ho skontrolujte, či nie sú uvoľnené drôty alebo opotrebované
izoláciou.
Menovitý prúd

(na typovom štítku)

0-2.0

2.1-3.4

5.1-7.0

7.1-12.0 12.1-16.0

Rozmery vodiče (A.W.G.)

Dĺžka prívodného
kábla

25’
50’
100’

3.5-5.0

16
16
16

16
16
16

16
16
14
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16
14
12

14
14
10

14
12
--

SYMBOLY
Niektoré z týchto symbol môžu byť na náradie použité. Naštudujte je a
Nuctech sa ich význam.

Symbol
V
A
Hz
W
Kg
min
s
Ø
n0
…/min
0

názov
Votly
Ampér
Hertz
Watt
kilogramy
minuty
sekundy

Frekvence (cykly za sekundu)
sila

priemer

Veľkosť vrtákov, brúsnych kotúčov, atd..

Rýchlosť bez zaťaženia

Otáčky bez zátěže

Označenie / vysvetlenie
napätie
prúd

váha

čas
čas

Otáčky za minútu
v polohe vypnuté

Pri nulových otáčkach, krútiaci moment nulový

šípka

Akcie v smere šípky

striedavý prúd

Typ alebo vlastnosť prúdu

jednosmerný prúd

Typ alebo vlastnosť prúdu

Ni-Cad RBRC tesnenie

Designates Ni-Cad battery recycling
program

Prečítajte si manuál

Upozornenie užívateľovi čítať návod

Používajte ochranu zraku

Upozornenie užívateľa na ochranu očí

Trieda II stavebníctve

Označuje dvojitou izoláciou stavebné náradie

Tento symbol označuje, že tento nástroj je vypísaný testovanie služby
Intertek, Spojených štátoch amerických a kanadských noriem.
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INFORMÁCIE
1, vŕtačka

(Čísla v nasledujúcom textom zodpovedať obr. 1)

1. radiacej páky
2. prepínací páčka
3. Vypínač s reguláciou otáčok
4. pás spojovacieho materiálu
5. batérie balenie
6. Tlačidlo uvoľnenia batérie
7. LED svetlo
8. Indikátor stavu batérie
9. rýchloupínacie skľučovadlá
10. nastaviteľný moment
spojka

Fig.1
technické špecifikácie
menovité napätie
otáčky naprázdno
Max. krútiaci moment
kapacita skľučovadla
Akustický výkon LwA
Akustický tlak LpA

Vibrácie

18V
Lo:400/min
Hi:0-1400/min
159 lbs-in (35Nm)
3/8” (0,8-10mm)

82,5dB
71,5dB
3,8m/s2

14,4V
Lo:400/min
Hi:0-1400/min
159 lbs-in (30Nm)
3/8” (0,8-10mm)

82,5dB
71,5dB
3,8m/s2

2, Batérie a nabíjačka
technické špecifikácie

doba nabíjania

18V 1500mAh Li-Ion Battery Pack
60min

nabíjačka

Vstup: 230V/60Hz/45W

batérie

Výstup: 21V == 1,5A

Aby ste predišli vážnemu zraneniu z náhodnému spusteniu
Zapnite hlavný vypínač tohto nástroja k jeho polohy "OFF" a odpojte batériu z
náradia pred montážou a nastavovaním k nástroju
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MONTÁŽ A VÝMENA BATÉRIE
Ak chcete nainštalovať batériu, vyrovnajte akumulátor a posuňte batériu do nástroja, dokiaľ
nezapadne do svojej polohy. Nepoužívajte nadmernú silu.
Vyberte batériu z náradia stlačením tlačidla pre uvoľnenie batérie a vysuňte ho z nástroja.
NABÍJANIE BATÉRIE

Umiestnite batériu a nabíjačku na rovný nehorľavý povrch.

 Zapojte nabíjačku do svojej štandardnej elektrickej zásuvky, rozsvieti sa zelené svetlo nabíjacej
základni (13). (Obr.2)
 A vysuňte batériu a nabíjačku (obr. 2). Červené svetlo na nabíjačke základni začne blikať a
zelená kontrolka stále svieti.
 Po bežnom použití je 1 hodina nabíjania čas potrebný k plnému nabitie. Ak je batéria úplne
vyčerpaná, môže vyžadovať až 1-1/2 hodiny, aby sa plne nabila.
 Keď je batéria plne nabitá, rozsvieti sa zelená a červená kontrolka. Potom môžete odpojiť
nabíjačku a vyberte batériu z nabíjačky.
 Ak má nabíjačka závadu, poukážu na ňu nasledovné:
1, Červené svetlo bliká a zelené svetlo sa vypne
Príčinou je príliš vysoká teplota batérie. Prosím nechajte vychladnúť batériu na vetranom
mieste, a potom znovu nabite akumulátor.
2, Červené a zelené svetlo blikajú
Príčinou je nesprávnej inštalácie, vyberte akumulátor z nabíjačky a znova nainštalujte.
Ďalšou príčinou je poškodený modul akumulátora, zakúpte si prosím, rovnaký dodávateľ
schválenú batériu.

Fig.2

Fig.3
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Toto náradie je s preplňovaným vznetovým prepínaním vpred / vzad (2) a zámkom umiestneným
nad spúšťou (obr.1). Táto páka je určená pre zmenu smeru otáčania a pre zabezpečenie spúšte v
polohe OFF. Pre otáčanie vpred prepnite do ľava. Pre smer vzad doprava. Pre aktiváciu zámku
prepnite do stredovej pozície.
Nemeňte smer otáčania, kým sa nástroj úplne nezastaví. Radenie počas
otáčania skľučovadla môže dôjsť k poškodeniu nástroja.

Nastavenie krútiaceho momentu
Vaše náradie má k dispozícii 20 pozícií pre nastavenie krútiaceho momentu

.“

Fig.6

” Výstupný krútiaci moment sa zvýši ak otočíte krúžok z polohy 1-19.(Fig.6)

Fig.7

Vysoká / nízka rýchlosť
Vŕtačka je vybavená dvoma samostatnými prevodovými rozsahy s vysokým
totičvým momentum. Vysoký krútiaci moment umožňuje vysoký krútiaci moment a nižšiu
rýchlosť vŕtania pre ťažké práce alebo pre skrutkovanie. Vysokorýchlostné poskytuje vyššie
rýchlosti pre vŕtanie a ľahšiu prácu. (Fig.7)
Ak chcete zvoliť nízku rýchlosť a vysoký krútiaci moment nastavte radiacu páku (1) do polohy
"LO”

(Fig.7)

Ak chcete vybrať vysokú rýchlosť, nízke nastavenie krútiaceho momentu, nastavte páčku (1) do
polohy "HI"
Nemenia pozíciu za chodu prístroja. Ak máte problémy s prepínaním,
uistite sa, že je tlačidlo buď úplne vpravo alebo úplne vľavo.

elektrická brzda
Po uvoľnení spúšte sa aktivuje brzda pre zastavenie skľučovadla.
pracovné svetlo
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Vŕtačka má LED pracovné svetlo (7). Aktivuje sa akonáhle stlačíte spúšť (3)
indikator batérie
Vaše náradie je vybavené indikátorom batérie (8) pre indikáciu kapacity akumulátora. (Obr. 7)
Akonáhle stlačte spúšť, kontrolky ukazujú kapacitu batérie počas prevádzky.
“” Batéria je plne nabitá.
“” Batéria je čiastočne nabitá.
“” Batérie by mali byť okamžite dobité.

Fig.13

Vŕtanie

Pomocou pomalej rýchlosti je možné začať vŕtanie bez predvŕtania otvoru.

Vrtáky

Vždy skontrolujte vrtáky z hľadiska nadmerného opotrebovania. Používajte iba tie, ktoré sú ostré
av dobrom stave..
Pred použitím príslušenstva sa uistite, že jeho maximálna bezpečná
prevádzková rýchlosť nepresahuje otáčky na typovom
štítku.Nepřekračujte odporúčané priemery stopiek.

vŕtanie dreva
Uistite sa, že je obrobok dobre ukotvený, vždy vyvíjajte tlak v priamke s osou vrtáka. Udržiavajte
dostatočný tlak na udržanie vrtáku.
Vŕtanie do kovu
K dispozícii sú dve pravidlá pre vŕtanie tvrdých materiálov.
1) čím tvrdší materiál, tým väčší tlak je treba použiť k nástroju.
2) tvrdší materiál, tým pomalšia je rýchlosť.
skrutkovanie
Pre skrutkovanie prepnite vľavo, obrátený chod na druhú stranu. Pres prepínanie vždy najskôr
vypnite chod.
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ÚDRŽBA A SKLADOVANIE

Aby ste predišli vážnemu zraneniu z náhodnému spusteniu
Zapnite hlavný vypínač tohto nástroja k jeho polohy "OFF" a
odpojte batériu z náradia pred vykonaním akejkoľvek
kontroly, údržbu ani čistenie.
Servis musí byť vykonaný iba kvalifikovanou osobou.

ČISTENIE
Vyčistite prach a nečistoty z vetracích otvorov a elektrických kontaktov prievanom
stlačeným vzduchom. Vždy noste ochranné okuliare pri čistení náradia stlačeným
vzduchom.
Udržujte rukoväte na náradie čisté, suché, bez oleja alebo maziva.
Používajte iba jemné mydlo a vlhkú handričku na čistenie náradia, držať ďaleko od
všetkých elektrických kontaktov
.
Niektoré čistiace prostriedky a rozpúšťadlá sú škodlivé plastov a
iných častí. Patrí medzi ne benzín, terpentín, riedidlo lakov, riedidlá,
chlórované rozpúšťadlá, čpavok a domáce čistiace prostriedky, ktoré
obsahujú čpavok.

Nikdy nepoužívajte horľavé látky okolo náradia.
BATÉRIE
Pokiaľ si všimnete zníženého výkonu batérie alebo výrazne kratšiu dobu chodu na jedno nabitý,
potom je čas vymeniť batériu. Ak tak neurobíte riskujete poškodenie nabíjačky.
Dlhodobé skladovanie akumulátor by mala byť vo vybitom stave. Akumulátory vydržia dlhšie a
znovu sa nabijú lepšie, keď sú uložené vybité. Nezabudnite plne nabiť akumulátory pred použitím
po dlhodobom uskladnení.
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ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
Problém
Nástroj sa nespustí

Možné príčiny
• akumulátor nie je správne
nainštalovaný
• batéria nie je nabitá

Možné riešenie
• zkontrolujte zda je baterie
správně instalovaná.
• zkotrolujte, zda se bacterie
spávně nabíjí.

Batéria sa nenabíja

• akumulátor nie je vložený do
nabíjačky
• nabíjačka nie je zapojená

• vložte akumulátor do nabíječky
až se rozsvítí červená dioda.
• vložte nabíječku do síte..
• zkontrolujte proud v zásuvce
• přesuňte nabíječku a
akumulátor do teploty od 4,5°C
do 40,5°C
• nabíječka nebude nabíjet

okolitá teplota.

baterie, pokud kleste teplota
článků pod 0°C nebo vyšší než
60°C

• batérie je príliš horúca alebo
studená.

FolloF Dodržiavajte všetky bezpečnostné pokyny.
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DIAGRAM ZOSTAVENIE A ZOZNAM DIELOV
Drill part 1
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Názov výrobku
Typ výrobku
Datum prodaja

ZÁ R UČ NÝ L I ST

Pečiatka a podpis
Predajca
Záznam o vykonanom servisnom zákroku

Datum prevzetia
servisom

Datum provedení
opravy

Čís lo reklamačného
protokolu

Podpis pracovníka

Poznámky

ZÁRUKA SA NEVZŤAHUJE NA PRÍSLUŠENSTVO !
ZÁRUKA NA AKUMULÁTOROVÝ ZDROJ JE 6 MESIACOV !
Dňa 1.1.2014 vstúpil do platnosti zákon č. 89/2012 Zb. Firma XTline s.r.o. v súlade s týmto
zákonom poskytuje na Vami zakúpený výrobok zodpovednosť za vady po dobu 24 mesiacov
od zakúpenia tovaru (u právnických osob 12 mes.). Reklamácie budú posúdené naším
reklamačným oddelením (pozri nižšie) a uzvávané bezplatne opraví servis firmy XTline s.r.o.
Miestom pre uplatnenie reklamácie je predajca, u ktorého bol tovar zakúpený. Reklamácia,
vrátane odstánenia vady, musí byť vybyvená bez zbytočného odkladu, najneskor do 30 dní
odo dňa uplatnenia reklamácie, pokial sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú na dlhšej lehote.
Kupujúci može uplatniť reklamáciu osobne alebo zasláním tovaru na reklmáčiu prepravnou
službou na vlastné náklady, v bezpečnom balení. Zásielka musí obsahovať reklamovaný výrobok,
predajné dokumenty, podrobný popis závady a kontaktné údaje (spiatočná adresa, telefón).
Vady , ktoré možno odstrániť , budú opravené v zákonnej lehote 30 dní ( dobu môžu po vzájomnej
dohode predĺžiť ) . Po prejavení skrytej vady materiálu do 6 mesiacov od dátumu predaja , ktorá sa
nedá odstrániť bude výrobok vymenený za nový ( vady , ktoré existovali pri prevzatí tovaru ,
nie vzniknuté nesprávnym používaním alebo opotrebovaním ) . Na neodstrániteľné vady a
vady , ktoré si je kupujúci schopný opraviť sám môžu po vzájomnej dohode uplatniť primeraná
zľava z kúpnej ceny Nárok na reklamáciu zaniká, ak :
- Výrobok nebol používaný a udržiavaný podľa návodu na obsluhu
- Výrobok bol používaný v iných podmienkach alebo na iné účely, než na ktoré je určený
- K poškodeniu výrobku alebo k nadmernému opotrebeniu vinou nedostatočnej údržby ,
alebo používaním nevhodných alebo nekvalitných mazív apod
- Škody vznikli pôsobením vonkajších mechanických , teplotných či chemických vplyvov
- Chyby boli spôsobené nevhodným skladovaním , či manipulácio s výrobkom
- Výrobok bol použitý nad rámec prípustného zaťaženia

14,4/18V wiertarka bezprzewodowa
INSTRUKCJA OBSŁUGI
XT102014 (HL-DR27Li-2144)
XT102018 (HL-DR27Li-2180)

INSTRUKCJA OBSŁUGI - PRZECZYTAJ I ZACHOWAJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI
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Prosimy zapoznać się uważnie z wszystkimi ostrzeżeniami i informacjami zawartymi w tej
instrukcji. Niezastosowanie się do zaleceń i ostrzeżeń zawartych w instrukcji może doprowadzić
do porażenia prądem, pożaru i/lub poważnych obrażeń.
Zachowaj instrukcję do wglądu. Pojęcie "elektronarzędzie" w niniejszej instrukcji odnosi się do
urządzeń zasilanych prądem sieciowym (z przewodem zasilającym) oraz akumulatorami (bez
przewodu zasilającego).
Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
SYMBOL OSTRZEGAWCZY. Jest on stosowany w celu ostrzegania przed
potencjalnym ryzykiem kontuzji. Należy postępować zgodnie z instrukcjami
dotyczącymi bezpieczeństwa, jakie występują z tym symbolem, aby uniknąć obrażeń
albo śmierci.
NIEBEZPIECZEŃSTWO. Ostrzeżenie przed niebezpieczną sytuacją, która,
może doprowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń.
OSTRZEŻENIE wskazuje na potencjalnie niebezpieczną sytuację, która jeśli
się jej nie uniknie, może doprowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń.
UWAGA, używane z trójkątem ostrzegawczym wskazuje na potencjalnie
niebezpieczną sytuację, która, jeśli się jej nie uniknie, może spowodować
niewielkie lub umiarkowane.
INFORMACJA służy do poinformowania o procedurach postępowania w
celu uniknięcia kontuzji.
OSTROŻNIE bez trójkąta ostrzegawczego służy do poinformowania o
procedurach postępowania w celu uniknięcia kontuzji.

PODSTAWOWE ZASADY UŻYTKOWANIA ELEKTRONARZĘDZI
Miejsce pracy
a) Utrzymuj swoje miejsce pracy czyste i dobrze oświetlone. Nieporządek i brak doświetlenia
sprzyja wypadkom.
b) Nie należy używać urządzeń elektrycznych w miejscach zagrożonych wybuchem (w obecności
łatwopalnych cieczy, gazów lub pyłu). Elektronarzędzia wytwarzają iskry, które mogą być
przyczyną zapłonu pyłu, gazu lub oparów cieczy łatwopalnych.
c) Trzymaj przechodniów i dzieci z dala podczas pracy z elektronarzędziami. Chwila nieuwagi
może spowodować utratę kontroli nad urządzeniem.
Bezpieczeństwo elektryczne
a) Wtyczka urządzenia musi pasować do gniazda. Nie wolno modyfikować wtyczki w jakikolwiek
sposób. Nie używać przejściówek bez uziemienia do zasilania elektronarzędzi z uziemieniem.
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Oryginalne wtyczki i pasujące gniazda zmniejszają ryzyko porażenia prądem!!!
b) Należy unikać bezpośredniego kontaktu ciała z powierzchniami nieizolowanymi jak rury,
grzejniki, piece, lodówki. Istnieje zwiększone ryzyko porażenia prądem!!!
c) Nie wystawiaj elektronarzędzi na działanie deszczu lub wilgoci. Przedostanie się wody do
urządzenia zwiększa ryzyko porażenia prądem!!!.
d) ) Nie używaj przewodu do przenoszenia narzędzia i wyciągania wtyczki z gniazdka.
Trzymaj przewód zasilający z dala od źródeł ciepła, oleju, ostrych krawędzi lub ruchomych
części. Wymieniaj uszkodzone przewody natychmiast. Uszkodzone przewody zwiększają ryzyko
porażenia prądem!!!
e) Podczas pracy poza budynkami używaj przedłużaczy przeznaczonych do pracy na zewnątrz.
Użycie przedłużacza przeznaczonego do pracy na zewnątrz zmniejsza ryzyko porażenia prądem.
f) Jeśli użycie elektronarzędzi w wilgotnym miejscu jest nie do uniknięcia, należy użyć
wyłącznika różnicowo-prądowego (GFCI) . Korzystanie z GFCI zmniejsza ryzyko porażenia
prądem.
g) Podwójnie izolowane urządzenia wyposażone są w spolaryzowane wtyczki (jeden wtyk jest
szerszy od drugiego.) Taka wtyczka będzie pasować tylko do gniazdka spolaryzowanego w jeden
możliwy sposób, jeżeli wtyczka nie pasuje do spolaryzowanego gniazdka, odwrócić wtyczkę. Jeśli
nadal nie pasuje, skontaktuj się z elektrykiem w celu zainstalowania spolaryzowanego gniazdka.
Nie wolno zmieniać wtyczki w dowolny sposób. Podwójna izolacja eliminuje potrzebę trzeciego
przewodu do uziemienia w przewodzie zasilania.
Bezpieczeństwo osobiste
a) Należy być uważnym, uważać na to co się robi podczas pracy z elektronarzędziami. Nie używaj
urządzenia, gdy jesteś zmęczony lub pod wpływem narkotyków, alkoholu lub leków
zaburzających percepcję. Chwila nieuwagi może doprowadzić do poważnych obrażeń ciała.
b) Stosować środki ochrony osobistej. Zawsze należy nosić okulary ochronne, maski
przeciwpyłowe, obuwie na szorstkiej podeszwie, kask ochronny lub nauszniki. Stosowane w
odpowiedni sposób zmniejszają ryzyko obrażeń
c) Należy unikać niezamierzonego uruchomienia. Upewnij się, że przełącznik jest w położeniu
„off” przed podłączeniem do źródła zasilania i / lub akumulatora. Zabrania się podłączania
urządzenia z palcem na wyłączniku zasilania. Wystrzegać się przypadkowego wciśnięcia
przełącznika zasilania w trakcie podłączania do sieci!!!
d) Ubieraj się odpowiednio do wykonywanej pracy. Nie noś luźnej odzieży ani biżuterii przy
pracy z urzazeniem. Włosy, odzież i rękawice utrzymuj z dala od ruchomych części. Luźne
ubrania, biżuteria lub długie włosy mogą zostać wciągnięte przez ruchome części!!!
e) Usuń klucze lub inne narzędzia regulacyjne z urządzeni przed włączeniem. Pozostawiony klucz
w obracającej się części może spowodować obrażenia ciała.
f) Nie należy przeceniać swoich możliwości. Zachowanie stabilnej postawy umożliwia lepszą
kontrolę urządzenia w nieprzewidzianych sytuacjach.
Użytkowanie i konserwacja elektronarzędzi
a) Nie należy przeciążać urządzeń. Używać urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem.
Odpowiednim narzędziem pracuje się lepiej i bezpieczniej.
b) Nie należy używać urządzenia, jeżeli włącznik jest zepsuty. Urządzenie, które nie może być
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kontrolowane za pomocą przełącznika jest niebezpieczne i musi zostać naprawione.
c) Odłączaj wtyczkę z gniazdka i / lub akumulator od urządzenia przed dokonaniem jakichkolwiek
regulacji, wymiany akcesoriów lub przechowaniem. Taki środek zapobiegawczy zmniejsza
ryzyko przypadkowego uruchomienia.
d) Nieużywane elektronarzędzia należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i
innych niedoświadczonych osób. Elektronarzędzia mogą być niebezpieczne w rękach
niedoświadczonych użytkowników.
e) Dbaj o narzędzia. Sprawdź czy nie wystąpiły przypadki niewłaściwego ustawienia,
zablokowania elementów ruchomych, pęknięć, ubytków lub innych usterek, które mogą mieć
wpływ na funkcjonowanie urządzenia. Jeśli wystąpiły, urządzenie przed użyciem należy
niezwłocznie naprawić. Wiele wypadków spowodowanych jest przez niewłaściwą konserwację.
f) Utrzymuj urządzene w czystości, krawędzie tnące powinny być naostrzone.
Właściwa konserwacja narzędzi z ostrymi krawędziami zmniejsza prawdopodobieństwo usterki.
g) Nie należy używać akcesoriów, które nie są zalecane przez producenta dla danego modelu.
Akcesoria, które mogą być odpowiednie dla jednego urządzenia mogą być niebezpieczne, gdy są
zamontowane z niezgodnym urządzeniem.
Użytkowanie i konserwacja urządzeń akumulatorowych
a) Upewnij się, że przełącznik jest w pozycji „off” przed włożeniem akumulatora. Włożenie
akumulatora do urządzenia, które ma przełącznik w pozycji „on” może spowodować uraz.
b) Akumulatory ładuj tylko ładowarką określoną przez producenta. Ładowarka nadaje się do
jednego typu akumulatora. W przypadku korzystania z innych typów akumulatorów może być
przyczyną pożaru.
c) Stosuj tylko wskazane w instrukcji akumulatory. Korzystanie z innych akumulatorów może
grozić wypadkiem lub pożarem.
d) W przypadku gdy akumulator nie jest używany, należy go przechowywać z dala od innych
metalowych przedmiotów, takich jak spinacze, monety, klucze, gwoździe, śruby itp., które mogą
spowodować zwarcie styków akumulatora. Zwarcie styków akumulatora może spowodować
wybuch, oparzenia lub pożar.
e) W przypadku niewłaściwych warunków eksploatacji może dojść do wycieku elektrolitu z
akumulatora. Należy unikać kontaktu z elektrolitem. W razie przypadkowego kontaktu, spłukać
wodą. W przypadku zabrudzenia elektrolitem oczu, skontaktuj się z lekarzem. Elektrolit może
spowodować podrażnienia lub oparzenia.
Uwagi serwisowe
a) Urządzenie powinno być serwisowane przez wykwalifikowany i fachowy personel przy użyciu
oryginalnych części zamiennych w celu zagwarantowania bezpieczeństwa użytkowania.
Dodatkowe ostrzeżenia obowiązujące do wiertarek i młoto-wiertarek
Użyj uchwytów pomocniczych dostarczonych z urządzeniem. Utrata kontroli może
spowodować obrażenia.
Trzymaj urządzenie za izolowane uchwyty. Podczas wykonywania pracy urządzenie może
natrafić na ukryte przewody elektryczne. Kontakt z niezaizolowanym przewodem elektrycznym
może skończyć się porażeniem..
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Używaj zacisków lub innych elementów służących do do stabilizacji obrabianego przedmiotu.
Trzymanie przedmiotu ręcznie bez zabezpieczenia lub stabilizowanie przedmiotu obrabianego
własnym ciałem jest niebezpieczne i może prowadzić do utraty kontroli.
Nie wiercić, przebijać lub rozbijać istniejących ścian lub innych powierzchni, w których mogą
być ukryte przewody elektryczne. Jeśli sytuacja taka jest nieunikniona, należy odłączyć wszystkie
bezpieczniki lub wyłączniki zasilające to miejsce pracy.
Zawsze noś okulary ochronne podczas korzystania z urządzenia. Używaj maski przeciwpyłowej
przy pracach generujących pył.
Używaj grubych rękawic.Ograniczyć czas ekspozycji na wibracje poprzez częste okresy
odpoczynku. Drgania powodowane przez młoto-wiertarki mogą być szkodliwe dla rąk i ramion.
Zabezpiecz nawiercany materiał w imadle lub uchwytem ślusarskim. Nigdy nie trzymaj go w
dłoni lub nogą. Niestabilne podparcie może spowodować utratę kontroli i uraz.
Odłącz akumulator od urządzenia przed dokonaniem montażu, regulacji lub wymiany
wyposażenia. Taki środek zapobiegawczy zmniejsza ryzyko przypadkowego uruchomienia.
Przewód powinien pozostawać lekko luźny podczas pracy. Nie owijaj przewodu wokół
ramienia lub nadgarstka!!! Jeśli stracisz kontrolę z kablem owiniętym wokół ramienia lub
nadgarstka możesz ulec poważnym obrażeniom.
Podczas pracy ustaw się tak aby uniknąć uchwycenia częścią roboczą urządzenia lub
zablokowania ruchu przez ściany lub inne elementy konstrukcji obszaru roboczego. Jeżeli dłuto
lub wiertło zostanie uwięzione podczas pracy, moment obrotowy urządzenia może zmiażdżyć rękę
lub nogę.
Jeśli wiertło uwięźnie w materiale, zwolnij spust, zmień kierunek obrotów na wsteczny i
powoli naciskając spust wycofaj wiertło. Bądź przygotowany na silną reakcję urządzenia. Przy
słabym uchwycie urządzenie ma tendencję do obracania się w przeciwnym kierunku niż wiertło.
Nie chwytać narzędzia i nie trzymać dłoni zbyt blisko uchwytu wiertła lub samego wiertła w
celu uniknięcia urazu
Nie należy używać przełącznika "Lock-ON" w sytuacjach, gdy jest możliwe zablokowanie
wiertła. Włączenie blokady wiertła może utrudnić jego wykręcenie.
Sprawdź położenie przycisku „Lock-ON”. Jeśli przełącznik jest zablokowany na pozycji "ON"
podczas pracy, bądź gotowy w sytuacji awaryjnej do szybkiego przełączenia w pozycję "OFF",
jednym pociągnięciem za spust bez naciskania klawisza "Lock-ON".
Podczas instalacji wiertła, włóż trzpień do końca uchwytu. W przypadku kiedy wiertło nie jest
włożone głęboko nie jest zapewnione pewne mocowanie wiertła prowadzące do utraty kontroli
nad urządzeniem.
Nie należy używać tępych lub uszkodzonych wierteł i akcesoriów. Tępe lub uszkodzone wiertła
mają większą tendencję do zakleszczania się w obrabianym przedmiocie.
Wyjmując wiertło z urządzenia unikaj bezpośredniego kontaktu ze skórą. Pracuj w rękawicach
ochronnych. Akcesoria mogą być gorące od długotrwałej pracy.
Sprawdź, czy klucze mocujące są usunięte ze szczęk przed włączeniem urządzenia. W wyniku
dużego momentu obrotowego klucze mogą zostać odrzucone z dużą prędkością i być przyczyną
urazu pracownika lub osoby postronnej.
Nie uruchamiaj wiertarki podczas przenoszenia, pracujące wiertło może wkręcić się w odzież
lub zranić..
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Warunki bezpieczeństwa dla akumulatora
Nie wrzucaj akumulatora do ognia. Akumulator może wybuchnąć.
Nie ładuj ani nie używaj baterii w strefach zagrożonych wybuchem, np. łatwopalne ciecze, gazy
lub pyły. Wkładanie lub wyjmowanie baterii z ładowarki mogą spowodować iskrzenie a w wyniku
zapłon pyłów lub oparów. Jeżeli dojdzie do kontaktu elektrolitu ze skórą, natychmiast zmyć
łagodnym mydłem i wodą. Jeśli ciecz z akumulatora dostanie się do oczu, przemywać pod bieżącą
wodą przez 15 minut, aż minie podrażnienie. Wezwać pomoc medyczną jeżeli to konieczne.
Elektrolit składa się z mieszaniny cieczy organicznych: węglanów i soli litu.
Zawartość otwartych ogniw akumulatora może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
W przypadku podrażnienia zapewnić dopływ świeżego powietrza. Jeśli objawy nie mijają,
wezwać lekarza. Ładuj akumulatory tylko w ładowarkach polecanych przez producenta
.

NIE zamaczać ani zanurzać w wodzie lub innych cieczach. Może
to spowodować przedwczesną awarię akumulatora.

.

Nie należy przechowywać lub używać urządzeni i akumulator w miejscach, gdzie temperatura
może osiągać lub przekraczać 40˚C (np. na zewnątrz wiaty lub metalowe budynki w lecie).
Gdy akumulatory nie są w użyciu lub w ładoware, należy je umieścić w miejcu gdzie nie będą
narażone na zniszczenie. Przykładowo, w celu ochrony styków przed zwarciem NIE umieścić
baterii w krzynce lub kieszeni z gwoździami, śrubami, kluczami , itp. w celu uniknięcia zwarcia,
które może prowadzić do pożaru lub obrażeń ciała
NIE wkładaj baterii do ognia ani nie narażaj ich na działanie wysokiej temperatury Mogą
eksplodować.
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OPIS PRODUKTU
1. Wiertarka
(oznaczenia w tabelce są zgodne z numerami na rys. 1)
1. Przełącznik zmiany biegów
2. Przełącznik kierunku pracy
3. Przełącznik prędkości
4. Spinacz pasa
5. Obudowa akumulatora
6. Przycisk
akumulatora

do

zwalniania

7. Światło robocze
8.
Wskaźnik
akumulatora

Fig.1

naładowania

9. Szybkozaciskowy
wiertarski

uchwyt

10. Pierścień do
momentu obrotowego

regulacji

DANE TECHNICZNE
Napięcie znamionowe

18V

14,4V

Prędkość bez obciążenia

Lo:400/min
Hi:0-1400/min

Lo:400/min
Hi:0-1400/min

MaksymalnyPRPREURWRZ\
Zakres mocowania

159 lbs-in (35Nm)
3/8” (0,8-10mm)

159 lbs-in (30Nm)
3/8” (0,8-10mm)

3,8m/s2

82,5dB
71,5dB
3,8m/s2

Akustycznej mocy LwA
82,5dB
Akustycznego ciśnienia LpA 71,5dB

Wibracja

2. AKUMULATOR, ŁADOWARKA
DANE TECHNICZNE
Akumulator

18V 1500mAh Li-Ion

Czas ładowania

60min

Adapter ładowarki

zasilanie: 230V/60Hz/45W
ładowanie: 21V == 1,5A

Przed montażem oraz uruchomieniem urządzenia, należy uważnie
przeczytać wszystkie 9informacje dotyczące bezpieczeństwa używania
narzędzia

WKŁADANIE ORAZ WYJMOWANIE AKUMULATORA
Aby zainstalować akumulator należy ustawić akumulator w odpowiedniej pozycji i delikatnie go wsunąć. W celu wyjęcia
akumulatora, należy przycisnąć przycisk zwalniający akumulator i delikatnie go wyjąć.

ŁADOWANIE AKUMULATORA
Podczas ładowania, należy położyć ładowarkę oraz akumulator na
płaskiej i niepalnej powierzchni, z daleka od łatwopalnych
materiałów..


Podłączyć ładowarkę do źródła zasilania. Na podstawie ładowarki (13) zapali się zielona lampka (rys. 2).
Należy upewnić się, że napięcie jest prawidłowe (220 V, 50 Hz, prąd zmienny).



Włożyć akumulator do ładowarki (rys. 2). Obok zielonej lampki, pojawi się czerwona pulsująca lampka.



Po normalnym użytkowaniu urządzenia, akumulator powinien być naładowany po upływie jednej godziny. Jeżeli
akumulator był całkowicie rozładowany, czas ładowania może się wydłużyć o około pół godziny.



Gdy akumulator zostanie całkowicie naładowany, obie lampki będą zapalone. Należy wtedy odłączyć ładowarkę od
źródła zasilania, a następnie wyjąć akumulator z ładowarki.
Ładowarka ma funkcję wykrywania błędów. Oto kilka z nich:

1.

Pulsująca czerwona lampka oraz brak zapalonej zielonej lampki.
Powodem takiej sytuacji może być przegrzany akumulator. Aby zmniejszyć temperaturę akumulatora, należy
umieścić go w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, a następnie spróbować ponownie go naładować.

2.

Pulsujące obie lampki
Powodem może być niewłaściwe podłączenie. Należy wyjąć akumulator z ładowarki i ponownie go włożyć. Jeżeli
błąd pojawi się ponownie, może to oznaczać, że akumulator jest uszkodzony. W takiej sytuacji należy zakupić nowy
akumulator

Fig.3
Fig.2
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OBSŁUGA WIERTARKI
(oznaczenia w poniższym tekście są zgodne z numerami na rys. 1)
Urządzenie

należy

zabezpieczyć

przed

możliwością

niekontrolowanego włączenia. Dlatego podczas zakładania oraz
wyjmowania wierteł, należy zawsze wyjąć akumulator.

Zakładanie wierteł
W przypadku małych wierteł, należy rozewrzeć szczęki uchwytu na tyle, aby włożyć wiertło aż do
ostrza. Jeżeli wiertło jest większe – aż do wyczucia oporu. Następnie ustawić wiertło na środku i
ręcznie zacisnąć szczęki uchwytu. Taka pozycja zapewni dokładne przyleganie trzonka do
uchwytu szczęk. Następnie zacisnąć szczęki, przytrzymując mocno kołnierz w jednej ręce, a drugą
ręką zaciskając zacisk (rys. 3)
Urządzenie należy zabezpieczyć przed możliwością niekontrolowanego
włączenia. Dlatego przed podłączeniem urządzenia do źródła zasilania, należy upewnić się,
że urządzenie jest wyłączone, a włącznik nie jest ustawiony w pozycji „ON”.
Montaż uchwytu wiertarskiego
Zawsze należy pamiętać o wyczyszczeniu wrzeciona, uchwytu oraz gwintów z wszelkich pyłów i
zanieczyszczeń.
Montaż uchwytu odbywa się w odwrotnej kolejności

Fig. 4

Fig. 5

Przełącznik prędkości
Urządzenie wyposażone jest w przełącznik prędkości obrotowej (3), który można uruchomić
naciskając lub odpuszczając spust (3). Prędkość może być dostosowana do aktualnych potrzeb
poprzez dociskanie spustu (3) lub jego odpuszczanie. Maksymalna prędkość umieszczona jest na
tabliczce znamionowej. Aby zwiększyć prędkość, należy docisnąć spust, aby ją zmniejszyć należy
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go odpuścić. Regulacja prędkości pozwala na wiercenie otworów bez konieczności używania
punktaka. Urządzenie może być również stosowane jako wkrętarka. Wiertła są dostosowane
zarówno do wkręcania wkrętów, jak i śrub czy nakrętek
Dźwignia zmiany kierunku pracy oraz blokada spustu
OSTRZEŻENIE
Urządzenie należy zabezpieczyć przed możliwością niekontrolowanego
włączenia. Dlatego po zakończeniu pracy z urządzeniem, należy zawsze przełączyć
bezpiecznik spustu na pozycję „OFF”.

Zmiana kierunku obrotów
Urządzenie wyposażone jest w dźwignię zmiany kierunku wiercenia na linii lewo/prawo (wstecz)
(2) oraz blokadę spustu, która znajduje się nad nim (rys. 1). Dźwignia jest przeznaczona do
zmiany kierunku wiercenia oraz do blokowania spustu w pozycji „OFF”.
Aby rozpocząć wiercenie w lewą stronę, (uchwyt skierować w drugą stronę) należy przesunąć
dźwignię maksymalnie w lewą stronę. Aby rozpocząć wiercenie w prawą stronę (bieg wsteczny),
należy przesunąć dźwignię maksymalnie w prawą stronę.
Aby uruchomić blokadę spustu, należy przesunąć dźwignię na środek.
OSTRZEŻENIE Nie należy naciskać dźwigni zmiany biegów podczas używania urządzenia,
gdyż może to je uszkodzić.
Ustawienia momentu obrotowego
Urządzenie posiada 20 ustawień momentu obrotowego. Jego regulacji dokonujemy porzez zmianę
pozycji pokrętła od 1 do 19, moment obrotowy wyjściowy zwiększy się. Ustawienie na symbolu
” zablokuje pierścień i umożliwi wiercenie oraz prace przy dużym obciążeniu
„wiercenie
urządzenia, jak również umożliwi szybką zmianę wierteł przy pomocy szybkozaciskowego
uchwytu wiertarskiego (rys. 6).

Fig.6

Fig.7

12

Regulacja prędkości
Urządzenie posiada dwa oddzielne zakresy biegów: wysoki moment obrotowy oraz duża
prędkość. Pierwszy z nich zapewnia wysoki moment obrotowy oraz mniejszą prędkość, co jest
niezbędne, m.in. podczas prac przy dużym obciążeniu lub podczas wkręcania wkrętów. Drugi z
nich to większa prędkość podczas wykonywania lżejszych prac.
Aby załączyć bieg „mniejsza prędkość oraz wysoki moment obrotowy”, należy przełączyć
dźwignię (1) na pozycję „Lo” (rys. 7).
Aby załączyć bieg „wysoka prędkość oraz niski moment obrotowy”, należy przełączyć dźwignię
(1) na pozycję „Hi” (rys. 7).
Nie należy zmieniać biegów podczas używania urządzenia. Jeżeli
pojawią się problemy ze zmianą biegów, należy upewnić się, że
przełącznik jest całkowicie przesunięty w prawo bądź w lewo.
Hamulec elektryczny
Odpuszczanie spustu automatycznie załącza hamulec, a tym samym blokuje uchwyt. Jest to
szczególnie przydatne podczas wielokrotnego wiercenia otworów oraz wyciągania śrub.
Światło robocze
Wiertarka wyposażona jest w światło robocze (7), które uruchamia się poprzez naciśnięcie spustu
(3) (rys. 7).
Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora
Urządzenie wyposażone jest we wskaźnik poziomu naładowania akumulatora (8), który
umożliwia stałą kontrolę jego stanu (rys. 7).
Po naciśnięciu spustu, wskaźnik pokazuje poziom naładowania akumulatora podczas jego
użytkowania..
Akumulator w pełni naładowany
Akumulator częściowo naładowany
“
” Akumulator praktycznie rozładowany

Fig.13
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Rozpoczynanie pracy
Aby precyzyjnie wywiercić otwór, bez potrzeby używania punktaków, należy ustawić urządzenie
na wolne obroty.
Wiertła
Przed rozpoczęciem wiercenia należy sprawdzić stan wierteł, zwracając szczególną uwagę na
wszelkiego rodzaju zniszczenia lub zużycie. Należy używać wyłącznie ostrych oraz
niezniszczonych wierteł.
Przed zastosowaniem jakichkolwiek dodatkowych elementów, należy zwrócić
uwagę na to, czy maksymalna bezpieczna prędkość umieszczona na tabliczce
znamionowej nie została przekroczona. Nie należy przekraczać zalecanej
średnicy otworów

Wiercenie w drewnie
Należy upewnić się, że przedmiot z drewna jest prawidłowo przymocowany tak, aby nie
przemieszczał się podczas wiercenia. Podczas wiercenia, wiertło musi znajdować się w linii
prostej.
Do wykonywania otworów w drewnie można używać wierteł krętych. Mogą one jednak zbyt
szybko się przegrzewać. Należy je zatem często wyciągać i oczyszczać z wiórów i innych
zanieczyszczeń.
Drewno może łatwo się rozszczepiać lub pękać, dlatego pod obrabiany materiał drewniany należy
podłożyć dodatkowy klocek z drewna.
Dokładny otwór można uzyskać, jeżeli tuż przed wywierceniem dziury w drewnie użytkownik
zmniejszy nacisk na wiertło i przestanie wiercić, a otwór dokończy wiercąc z drugiej strony.
Wiercenie w metalu
Istnieją dwie zasady dotyczące wiercenia w twardych metalach. Pierwsza z nich dotyczy nacisku,
jaki wywiera się na urządzenie - mianowicie im twardszy metal, tym większy nacisk. Druga
zasada dotyczy prędkości - im twardszy metal, tym mniejsza prędkość. Poniżej przedstawiono
kilka wskazówek dotyczących wiercenia w metalu.
Należy co jakiś czas smarować wierzchołek wiertła olejem (uwaga: zasada ta nie dotyczy
wiercenia w lekkich metalach, tj. aluminium, miedź, żeliwo). Jeżeli otwór, który należy
wywiercić, jest sporych rozmiarów, należy najpierw wywiercić mały otwór, a następnie
powiększyć go do wymaganych rozmiarów. Jest to szybszy sposób na wywiercenie dużego
otworu. Należy utrzymywać stały nacisk i upewnić się, że wiertło nie przekręca się w otworze.
Inaczej, wiertło może się łatwo stępić lub zniszczyć.
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Wkręcanie śrub
Aby wkręcić śruby, należy przesunąć dźwignię zmiany kierunku pracy (2) w lewo. Aby wykręcić
śruby, należy przesunąć dźwignię w prawo. Zmieniając kierunek wiercenia prawo/lewo lub na
odwrót, należy najpierw zwolnić spust (3).
KONSERWACJA I SERWIS
OSTRZEŻENIE Przed przystąpieniem do czyszczenia, konserwacji lub też przeglądu, należy
wyłączyć urządzenie, naciskając przycisk z napisem „OFF” oraz

wyjąć akumulator.

Zapobieganie poważnym uszkodzeniom ciała
Naprawy urządzenia dokonuje wyłącznie osoba z odpowiednimi uprawnieniami oraz odpowiednio
wykwalifikowana. Dokonywanie przeglądu oraz konserwacji przez osoby do tego nieuprawnione
może doprowadzić do poważnych uszkodzeń ciała. Jeżeli urządzenie nie działa prawidłowo,
należy je oddać do autoryzowanego serwisu
CZYSZCZENIE
Należy regularnie czyścić szczeliny wentylacyjne i usuwać resztki kurzu i pyłu najlepiej za
pomocą skompresowanego powietrza. W tym celu należy pamiętać o zakładaniu okularów
ochronnych.
Uchwyty urządzenia muszą być czyste, suche oraz pozbawione wszelkich śladów oleju bądź
smaru.
Do czyszczenia urządzenia należy stosować łagodne środki czyszczące oraz wilgotną szmatkę.
Podczas czyszczenia należy upewnić się, że urządzenie znajduje się z dala od gniazdek
elektrycznych.
.
OSTRZEŻENIE Niektóre środki myjące bądź rozpuszczalniki mogą uszkodzić plastik oraz
inne części izolujące urządzenie. Należą do nich m.in.: benzyna, terpentyna, rozpuszczalnik
do farby i lakieru, rozpuszczalniki na bazie chloru, amoniak oraz detergenty na bazie
amoniaku.
Nigdy nie należy stosować rozpuszczalników łatwopalnych w pobliżu urządzenia.
AKUMULATOR
Należy zwracać uwagę na żywotność akumulatora. Jeżeli użytkownik zauważy zmniejszoną
wydajność urządzenia lub zwiększone zapotrzebowanie na podłączanie akumulatora do ładowarki,
należy wymienić akumulator. W przeciwnym razie zniszczony akumulator może uszkodzić
ładowarkę, a urządzenie może działać nieprawidłowo.
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USTERKI
Problem
Urządzenie nie działa

Możliwa przyczyna
•
Akumulator
nieprawidłowo

założony

•
Sprawdzić
podłączenie
akumulatora
• Sprawdzić wymagania
dotyczące ładowania
akumulatora.

•
Akumulator
włożony
nieprawidłowo do ładowarki
•
Ładowarka
nie
jest
podłączona do źródła zasilania

• Włożyć akumulator do
ładowarki i poczekać, aż zapali
się czerwona lampka
• Podłączyć ładowarkę do
źródła
zasilania.
Więcej
informacji w części „Ważne
wskazówki
dotyczące
ładowania”
• Jeżeli ładowarka jest
codziennie podłączana na
nowo, sprawdzić podłączenie
przewodów.
• Sprawdzić czy jest zasilanie
w gniazdku, podłączając np.
lampkę lub inne urządzenie do
źródła zasilania.
• Sprawdzić czy nie zadziałał
wyłącznik samoczynny
•
Przenieść
akumulator
I ładowarkę do pomieszczenia,
w
którym
temperatura
otoczenia jest wyższa niż
4,5°C lub niższa niż +40,5°C.
• Ładowarka nie będzie
działać, jeżeli temperatura
komory jest niższa niż 0°C lub
wyższa niż 60° C. Umieścić
akumulator w ładowarce, a
ładowarka zacznie
automatycznie działać, jeżeli
temperatura spadnie lub
wzrośnie.

• Akumulator nie jest
naładowany
Akumulator się nie ładuje

Rozwiązanie

• Temperatura otoczenia
• Akumulator jest przegrzany
lub przechłodzony

FolloF Podczas wyszukiwania usterek oraz przeglądu urządzenia należy odłączyć
urządzenie od źródła zasilania. Należy zawsze pamiętać o zasadach
bezpieczeństwa!.
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MONTAŻ ORAZ LISTA CZĘŚCI SKŁADOWYCH
Wiertarka część 1
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Nazwa produktu
Rodzaj produktu
Data sprzedaży

GWARANCJA

Pieczęć i podpis
sprzedawcy
Informacje dotyczące postępowania reklamacyjnego
Data przyjęcia
Data wykonania
Numer protokołu
do serwisu
naprawy
przyjęcia

Dodatkowe informacje

GWARANCJA NIE OBEJMUJE AKCESORIA !
MOC GWARANCJA 6 miesięcy BEZPRZEWODOWY !

Podpis pracownika

