CZ

PŮVODNÍ NÁVOD K POUŽITÍ
XT102108
AKU VRTAČKA, HL-DR32 10,8V, 1,5Ah

Max 50°C

Li-lon

Typové označení: HL-DR32
Napětí: 230V, 50Hz
Příkon: 10,8V, 1,5Ah
Otáčky: 0-400/0-1400 (min-1)
Kroutící moment: 22/28Nm
Baterie: Ak 12Li-N
Vrták: 0,8-10mm
Hladina akustického výkonu LwA: 72,8dB
Hladina akustického tlaku LpA: 61,8dB
Hmotnost: 1kg
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Li-Ion

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.
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.
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 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.
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 materiál při vrtání. Nikdy nedržte v ruce nebo nohama. Nestabilní podpora může
způsobit zranění.
• 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 příliš 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 bateriový zdroj
• Vyřazené a použité baterie recyklujte - nikdy nepalte. Akumulátor může v ohni
explodovat a vznikají toxické výpary.
• Nepoužívejte 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 kontaktujte lékaře.
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.
• 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.

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.
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B8 nasazení bitu
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MONTÁŽ A VÝMĚNA BATERIE
Chcete-li nainstalovat baterii, zasuňte 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
Zapojte nabíječku do sítě - bliká zelená dioda. Vložte baterii do nabíječky (8) a zkontrolujte LED displej,

zda se baterie nabíjí.
Červená LED dioda indukuje, že se baterie nabíjí. Po dokončení nabíjení červená
dioda zhasne a rozsvítí se zelená LED dioda.

VÝBĚR STUPNĚ 1/2
Při nastavení stupně 1 můžete dosáhnout rychlosti otáček 400/min a utahovacího momentu 28Nm.
Toto nastavení je vhodné pro šroubování. Stupeň 2 dosahuje točivý moment rychlosti 1400/min a utahovací
moment 22Nm Toto nastavení je vhodné pro vrtání.
NASTAVENÍ TOČIVÉHO MOMENTU
Točivý moment lze nastavit do polohy 1 nebo 2 a volba je závislá na několika
faktorech:
- na druhu materiálu
- na délka použitého vrtáku
Dosažení točivého momentu je indikováno vypnutím spojky.
Točivý moment nastavujte pouze u vypnutého stroje!

VÝMĚNA SKLÍČIDLA ZA BIT
Aku vrtačka má zabudovaný magnetický držák bitů 1/4" 6,35mm (10). Pokud ho
chcete použít, odstraňte sklíčidlo (7) stisknutím upínací objímky směrem dozadu
a vyjmutím sklíčidla. Sklíčidlo a držák bitu (B) udržujte v čistotě.
Poté vlože do zdířky požadovaný bit.

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.

F DODRŽUJTE VŠECHNY BEZPEČNOSTNÍ POKYNY.

SERVIS A ODPOVĚNOST ZA VADY
Dne 1.1.2014 vstoupil v platnost zákon c. 89/2012 Sb. Firma Xt line 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 oddělením (viz níže) a uznané bezplatně opraví servis firmy XT line s.r.o. Místem pro
uplatnění reklamace je prodejce, u kterého bylo zboží zakoupeno. Reklamace, včetně odstranění vady, musí být vyřízena
bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnu 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 kontaktní údaje (zpáteční adresa, telefon). Vady, které lze odstranit, budou opraveny v zákonné lhůtě 30 dnů
(dobu lze po vzájemné dohodě prodloužit). Po projevení skryté vadymateriálu 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 udržován 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 skladováním či manipulací s výrobkem - výrobek byl použit nad rámec přípustného
zatížení.
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Typové označenie: HL-DR32
Napätie: 230V, 50Hz
Príkon: 10,8, 1,5 Ah
Otáčky: 0-400 / 0-1400 (min-1)
Krútiaci moment: 22 / 28nm
Hladina akustického výkonu LwA: 72,8dB
Hladina akustického tlaku LpA: 61,8dB
Batérie: AK 12Li-N
Vrták: 0,8-10mm

Max 50°C

Li-Ion

Pozorne si prečítajte všetky bezpečnostné varovania a pokyny. Nedodržanie pokynov môže
spôsobiť úraz elektrickým prúdom, požiar a / alebo ťažké poranenia.
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).
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.

Pracovný priestor
a) Udržujte pracovný priestor v čistote a dobre osvetlený. Neporiadok a tmavé oblasti môžu
viesť k úrazom.
b) Nepracujte s elektrickým náradím 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.

Elektrická bezpečnosť
a) Zástrčka prívodného kábla náradia musí zodpovedať zásuvke. Nikdy neupravujte zástrčku.
Nepoužívajte rozbočky. 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. Vniknutiu 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 používajte 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 ku
zdroju napätia a / alebo akumulátora.
d) Nenoste voľné oblečenie ani šperky, ktoré by mohli byť zachytené pohybujúcimi sa časťami.
e) Odstráňte nastavovacie kľúče alebo skrutkovače. Nástroj alebo kľúč, ktorý ponecháte pripevnený
k otáčajúcej sa časti náradia môžu spôsobiť úraz.
f) Zaistite si bezpečný postoj a rovnováhu, čo možňuje 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 náradia. 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 môžu byť nebezpečné, keď sú použité na inom nástroji.
Použitie akumulátorového náradia a údržba
a) Uistite sa, že je spínač v polohe vypnuté pred vložením akumulátora. Vloženie akumulátora
do náradia so zapnutým vypínačom spôsobí poruchu alebo úraz.
b) Nabíjajte iba v nabíjačke určenej výrobcom. Nabíjačka vhodná pre jeden typ akumulátora môže
spôsobiť riziko požiaru pri použití s iným akumulátorom.
c) Elektronáradie používajte len na to určené akumulátory. Použitie iných akumulátorov môže
spôsobiť riziko úrazu a požiaru.
d) Pokiaľ 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. Skratovaniu kontaktov batérie 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.

Ďalšie varovanie
• Užívajte prídavné rukoväte dodávané s náradím. Strata kontroly nad náradím môže viesť k úrazu.
• držte elektrické náradie vždy za izolované rukoväte pri vykonávaní prác, kedy sa môže nástroj dotknúť
skrytého vedenia alebo sieťového kábla.
• používajte svorky alebo iný vhodný spôsob, ako zabezpečiť materiál k stabilnej podložke.

Držanie materiálu rukou alebo opretie tela je nestabilné a môže viesť k strate kontroly.
• Nevŕtajte do stien, v miestach kde by mohla viesť elektroinštalácie. Ak je táto situácia, je nevyhnutné
odpojiť všetky poistky alebo ističe.
• Vždy noste ochranné okuliare pri používaní tohto nástroja.
Používajte masku proti prachu alebo respirátor.
• Zaistite materiál pri vŕtaní. Nikdy nedržte v ruke alebo nohami. Nestabilná podpora môže
spôsobiť zranenie.
• Odpojte batériu z náradia pred vykonaním montáže, úpravy a výmenu príslušenstva.
Tieto preventívne bezpečnostné opatrenia znižujú riziko náhodného spustenia náradia.
• Ak sa vrták zasekne v materiáli, uvoľnite spúšť a zmeňte smer otáčania. Vrták môže mať
tendenciu ku krúteniu v opačnom smere.
• Nedvíhajte nástroj a nedávajte ruky príliš blízko ku skľučovadlu ..
• Dávajte pozor na umiestnenie a nastavenie prepínača LOCK-ON. Ak je spínač uzamknutý v polohe
ON v priebehu používania, buďte pripravení na núdzové situácie a prepnutie do polohy OFF tým, že
najprv spúšť okamžite uvoľníte bez stlačení tlačidlo LOCK-ON.
• Pri inštalácii vrtáka vložte stopku do čeľustí skľučovadla. Pokiaľ nie je vložený dostatočne hlboko
znižuje sa zovretie čeľustí a hrozí riziko uvoľnenia.
• Nepoužívajte tupé alebo poškodené doplnky. Tupé alebo poškodené bity majú väčšiu tendenciu
viazať na materiáli.
• Pri vyberaní bitu z náradia sa vyhnite kontaktu s pokožkou a používajte správne ochranné rukavice pri
uchopenie bitu alebo príslušenstvo. Príslušenstvo môže byť horúce po dlhšom používaní.
• Skontrolujte, či sú nastavovacie kľúče odstránené zo zariadenia pred zapnutím funkcie "ON". Kľúč
môže odletieť vysokou rýchlosťou a zraniť vás alebo osoby v okolí.
• Nespúšťajte vŕtačku pri prenášaní.
Dôležité bezpečnostné pokyny pre batériový zdroj
• Vyradené a použité batérie recyklujte - nikdy nepáľte. Akumulátor môže v ohni
explodovať a vznikajú toxické výpary.
• Nepoužívajte 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 kontaktujte lekára.
Dôležité bezpečnostné pokyny pre nabíjačku
Pred použitím nabíjačky si prečítajte všetky pokyny a varovné symboly na nabíjačke, batériu
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 len 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.
• Nenabíjajte akumulátor 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 náradie a batérie v miestach,
kde teplota nepresiahne 49 ° C. To je dôležité, aby nedošlo k vážnemu poškodeniu článkov batérie.
• Vytiahnite zástrčku zo zásuvky a nie kábel pri odpájaní nabíjačky alebo pri odpojení káblov
pomocou reťaze funkciu. Tým sa zníži riziko poškodenia zástrčky a prívodného kábla.
• Nepoužívajte predlžovací kábel, ak to nie je nevyhnutné. Použitie nesprávneho predlžovacieho
kábla by mohlo viesť k požiaru, úrazu elektrickým prúdom.
• Nepoužívajte nabíjačku s poškodenými káblami alebo konektormi - nechajte okamžite vymeniť.
• Odpojte nabíjačku zo zásuvky, než pristúpite k čisteniu. Tým sa zníži riziko úrazu elektrickým prúdom.
• Nabíjačka je určená pre použitie so štandardným elektrickým prúdom (120 V). Nepokúšajte sa
používať na inom napätí.
Nebezpečenstvo popálenia. Kvapalina z batérie sa môže vznietiť, pokiaľ je vystavená
iskrám alebo otvorenému ohňu.
• Nabíjajte batérie 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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MONTÁŽ A VÝMENA BATÉRIE
Ak chcete nainštalovať batériu, zasuňte batériu do nástroja v mieste určenia. Nepoužívajte nadmernú
silu. Vyberte batériu z náradia stlačením tlačidla pre uvoľnenie batérie a vysuňte ho z nástroja
NABÍJANIE BATÉRIE
Zapojte nabíjačku do siete - bliká zelená dióda. Vložte batériu do nabíjačky (8) a skontrolujte LED displej,
či sa batéria nabíja.
Červená LED dióda indukuje, že sa batéria nabíja. Po dokončení nabíjania červená
dióda zhasne a rozsvieti sa zelená LED dióda.
VÝBER STUPŇA 1/2
Pri nastavení stupňa 1 môžete dosiahnuť rýchlosť otáčok 400 / min a uťahovacieho momentu 28nm.
Toto nastavenie je vhodné pre skrutkovanie. Stupeň 2 dosahuje krútiaci moment rýchlosti 1400 / min a uťahovacie
moment 22Nm Toto nastavenie je vhodné pre vŕtanie.
NASTAVENIE KRÚTIACEHO MOMENTU
Krútiaci moment je možné nastaviť do polohy 1 alebo 2 a voľba je závislá na niekoľkých
faktoroch:
- Na druhu materiálu
- Na dĺžka použitého vrtáka
Dosiahnutie krútiaceho momentu je indikované vypnutím spojky.
Krútiaci moment nastavujte len pri vypnutom stroja!

VÝMENA SKĽUČOVADLA NA bity
Aku vŕtačka má zabudovaný magnetický držiak bitov 1/4 "6,35mm (10). Pokiaľ ho
chcete použiť, odstráňte skľučovadlo (7) stlačením upínacie objímky smerom dozadu
a vybratím skľučovadla. Skľučovadlo a držiak bitu (B) udržujte v čistote.
Potom vložiac do dierky požadovaný bit.

RIEŠENIE PROBLÉMOV
Problém
Nástroj sa nespustí

Možné príčiny
• akumulátor nie je správne

Možné rešenie
• skontrolujte či je batéria

nainštalovaný

správne nainštalovaná

• batéria nie je nabitá

• zkotrolujte, či sa batéria
správne nabíja.

Batéria sa nenabíjí

• akumulátor nie je vložený do

• vložte akumulátor do nabíječky

nabíjačky

až sa rozsvieti červená dióda

• nabíjačka nie je zapojená

• vložte nabíječku do siete..
• skontrolujte prúd v zásuvke
• presuňte nabíjačku a
akumulátor do teploty od 4,5°C
do 40,5°C
• nabíječka nebude nabíja
baterie, pokud kleste teplota

Okolitá teplota

článkov pod 0 ° C alebo vyššia
ako 60°

• bateria je príliš horúca alebo
studená.

Dodržiavajte všetky bezpečnostné pokyny.

SERVIS A ZODPOVEDNOSŤ ZA CHYBY
Dňa 1.1.2014 nadobudol účinnosť zákon c. 89/2012 Zb. Firma Xt line s.r.o. v súlade s týmto zákonom poskytuje na
Vami zakúpený výrobok zodpovednosť za chyby po dobu 24 mesiacov (u právnických osôb 12 mesiacov).
Reklamácie budú posúdené naším reklamačným oddelením (pozri nižšie) a uznávané bezplatne opraví servis firmy
XT line sro Miestom pre uplatnenie reklamácie je predajca, u ktorého bol tovar zakúpený. Reklamácia, vrátane
odstránenia vady, musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie,
pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú na dlhšej lehote. Kupujúci môže uplatniť reklamáciu osobne alebo
zaslaním tovaru na reklamáciu prepravnou službou na vlastné náklady, v bezpečnom balení.
Zásielka musí obsahovať reklamovaný výrobok, predajné dokumenty, podrobný popiszávady 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 skryté vadymateriálu 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 primeranú zľavu 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 alebo používaním nevhodných alebo
nekvalitných mazív a pod.
- škody vznikli pôsobením vonkajších mechanických,
teplotných či chemických vplyvov
- chyby boli spôsobené nevhodným skladovaním či manipuláciou s výrobkom
- výrobok bol použitý nad rámec prípustného
zaťaženie.

