3,6V Aku šroubovák
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Úcel použití
Výrobek je urcen výhradne pro nekomercní použití pro utahování a povolování šroubu.
Prístroj musí být provozován v souladu s pokyny v návodu k obsluze.
Jakékoli nezamýšlené použití nebo jakékoli cinnosti na zarízení, které nejsou popsány v tomto návodu
jsou neoprávnené zneužití mimo zákonné limity odpovednosti výrobce.
Všeobecné bezpecnostní informace
• Uživatel zarízení si musí precíst a porozumet tomuto návodu k obsluze pred jeho
prvním použitím pro bezpecnou manipulaci s tímto zarízením.
• Vždy mejte návod k obsluze na dosah.
• Máte-li prodat nebo predat zarízení, musíte také predat tento návod k obsluze.
• Vezmete prosím na vedomí, všechny bezpecnostní pokyny!
• Udržujte prístroj mimo dosah detí a nepovolaných osob.
Provoz / pracovište

• Zarízení muže být uvedeno do provozu poue tehy, nejsou-li shledány závady nebo defekty.
Závady a defekty musí být odstraneny, aby mohl být prístroj znovu použit.
• Osoby, které nejsou seznámeny s tímto návodem by nemeli zarízení obsluhovat.
• Nepracujte pod vlivem alkoholu, léku apod.
• Ujistete se, zda jsou všechny horlavé materiály mimo pracovište.
• Nepretežujte prístroj. Používejte pouze zarízení pro svuj zamýšlený úcel.

Bezpecnostní informace specifcké pro zarízení
• Prístroj muže být použit pouze tehdy, pokud je to naprosto v porádku.
Je-li zarízení nebo jeho cást vadná, musí být pred dalším použitím vymeneny.
• Udržujte pracovní prostor v cistote.
• Udržujte rukojet bez mastnoty.
• Nepretežujte prístroj. Používejte pouze prístroje k urcenému úcelu.
• Symboly na výrobku neprekrývejte ani neodstranujte.
Prectete
Prectete si a dodržujte návod k obsluze pred uvedením do
provozu.
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Manipulace s nabíjecím zařízením
- nebezpečí požáru!
- Používejte pouze baterie a nabíječky schválené výrobcem
- Před připojením nabíječky ověřte, zda připojení napájení odpovídá datům zařízení
- pojistka musí mít proudový chránič
- vždy vypněte přístroj před nabíjením baterií
- nezapínejte přístroj během nabíjení
Popis:
obrázek 1
1) adaptér
2) regulátor točivého momentu
3) uvolněte tlačítko pro otáčení rukojeti
4) vypínač
5) controlní diody pro nabíjení
6) připojení nabíječky
7) přepínač směru otáčení
POZNÁMKA
pokud je některá zčástí chybí nebo je poškozena, obraťte se na prodejce

Nabíjení dobíjecí baterie
- baterie se nabije před prvním uvedenímm do provozu (technická data: doba nabíjení)
- nabíjejte připojením k nabíječce (obr. 1, připojení nabíječky)
- stav nabití je signalizován diodami (5 - diody)
-- pokud svítí všechny diody: baterie je plně nabitá
-- pokud svítí pouze červená a žlutá dioda: stav nabíjení cca 50%
-- pokud sívítí pouze červená dioda: baterie je vybitá

NEBEZPEČÍ POŠKOZENÍ ZAŘÍZENÍ!!!!!
Velmi časté přepínání ON/OFF vypínače může poškodit baterii!

Obsluha
–
–
–
–
–

Umístěte nástroj do adaptéru (obr. 3).
Stiskněte a podržte vypínač na vypnutí/zapnutí.
Nastavte požadovaný směr otáčení reverzním spínačem (7).
Nastavte požadovaný točivý moment (2) v krocích od 1 do 9.
Rukojeť lze zajistit ve dvou polohách. Udělejte to tak, že podržíte tlačítko pro uvolnění
(3) a otáčením rukojeti.

Attention!

Nebezpečí škody na zařízení!
Směr otáčení lze přepínat pouze měnit pouze tehky, když je přístroj vypnut.

Likvidace
Spotřebiče označené tímto znakem nesmí být likvidovány spolu s domovním odpadem.
Máte povinnost nakládat s takovým elektrickým a elektronickým zařízením samostatně.
Prosím informujte se o správné likvidaci.
Můžete pomoci zabránit tomu, aby potenciálně nebezpečný materiál unikal do životního prostředí.
Baterie a akumulátory, které již nejsou potřebné, nepatří do domovního odpadu,
ale musí být zlikvidovány v souladu s předpisy.
Obal se skládá z kartonu a označených plastů, které mohou být recyklovány.

Technická data

voltáž

3, 6 V =

volnoběžné otáčky

18 0 rpm

typ baterie

Li -I on, 1. 3 Ah

váha (bez příslušentství)

cca.

40 0 g

Nabíječka baterií
jmenovité napětí

22 0 -2 4 0 V ~ / 50 -6 0 Hz

Nabíjecí doba
• první nabíjení
• při provozu

8 hodin
3–5 hodin

Hladina akustického výkonu LwA
Hladina akustického tlaku LpA
Vibrace

72dB
61dB
0,48m/s2
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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

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 oddělením (viz níže) a uznané bezplatně opraví servis firmy
XTline 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 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.

3

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
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Úcel použitia

• Užívateľ zariadenia si musí precítat a porozumiet tomuto návodu na obsluhu pred jeho
prvým použitím pre bezpecnú manipuláciu s týmto zariadením.
• Vždy majte návod na obsluhu na dosah.
A
• k máte predať alebo predať zariadenia, musíte tiež odovzdat tento návod na obsluhu.
• Upozorňujeme vás, všetky bezpecnostné pokyny!
• Udržujte prístroj mimo dosahu detí a nepovolaných osôb.
Prevádzka / pracovisko

•
Závady a defekty musia byť odstránené, aby mohol byť prístroj znovu použitý.
• Osoby, ktoré nie sú oboznámení s týmto návodom by nemali zariadenia obsluhovať.
• Nepracujte pod vplyvom alkoholu, liekov a pod
• Uistite sa, či sú všetky horľavé materiály mimo pracovisko.
• Prístroj nepreťažujte. Používajte len zariadenia pre svoj zamýšľaný účel

Bezpecnostné informácie špecifické pre zariadenia
• Prístroj môže byť použitý iba vtedy, ak je to absolútne v poriadku.
• Udržujte pracovný priestor v čistote.
• Udržujte rukovät bez mastnoty.
• Prístroj nepreťažujte. Používajte len prístroje na co sú urcené
• symboly na výrobku neprekrývajte ani neodstránujte.
Precítajte si a dodržiavajte návod na obsluhu pred
uvedením do prevádzky.

3

Manipulácia s nabíjacím zariadením
- Nebezpečenstvo požiaru!
- Používajte iba batérie a nabíjačky schválené výrobcom
- Pred pripojením nabíjačky overte, či pripojenie napájania zodpovedá údajom
zariadenie - poistka musí mať prúdový chránič
- Vždy vypnite prístroj pred nabíjaním batérií
- Nezapínajte prístroj počas nabíjania
Popis:
obrázok 1
1) adaptér
2) regulátor krútiaceho momentu
3) uvoľnite tlačidlo pre otáčanie rukoväte
4) vypínač
5) controlní diódy pre nabíjanie
6) připojení nabíječky
7) prepínač smeru otáčania
POZNÁMKA
ak je niektorá z častí chýba alebo je poškodená, obráťte sa na predajcu

Nabíjanie dobíjacie batérie
- Batéria sa nabije pred prvým uvedenímm do prevádzky (technické údaje: doba
nabíjania) - nabíjajte pripojením k nabíjačke (obr. 1, pripojenie nabíjačky)
- Stav nabitia je signalizovaný diódami (5 - diódy)
- Ak svietia všetky diódy: batéria je plne nabitá
- Ak svieti iba červená a žltá dióda: stav nabíjania cca 50% - ak
sívítí iba červená dióda: batéria je vybitá

NEBEZPEČENSTVO POŠKODENIE ZARIADENIA!!!!!
Veľmi časté prepínanie ON / OFF vypínača môže poškodiť batériu!

Obsluha
–
–
–
–
–

Umiestnite nástroj do adaptéra (obr. 3).
Stlačte a podržte vypínač na vypnutie / zapnutie
Nastavte požadovaný smer otáčania reverzným spínačom (7).
Nastavte požadovaný krútiaci moment (2) v krokoch od 1 do 9
Rukoväť je možné zaistiť v dvoch polohách. Urobte to tak, že podržíte tlačidlo pre
uvoľnenie (3) a otáčaním rukoväte.

Attention!

Nebezpečenstvo škody na zariadení!
Smer otáčania možno prepínať len meniť len tohk, keď je prístroj vypnutý.

Likvidácia
Spotrebiče označené týmto znakom nesmú byť likvidované spolu s domovým odpadom.
Máte povinnosť nakladať s takýmto elektrickým a elektronickým zariadeniam
samostatne. Prosím informujte sa o správnej likvidácii.
Môžete pomôcť zabrániť tomu, aby potenciálne nebezpečný materiál unikol do životného prostredia.
Batérie a akumulátory, ktoré už nie sú potrebné, nepatria do domového
odpadu, ale musí byť zlikvidované v súlade s predpismi.
Obal sa skladá z kartónu a označených plastov, ktoré môžu byť recyklované.

Technické dáta

voltáž

3,6 V =

volnoběžné otáčky

180 rpm

typ batérie
vaha (bez příslušentsta)

Li-Ion, 1.3 Ah
cca.

400 g

Napájačka batérií
jmenovité napětí

220-240 V ~ / 50-60 Hz

Nabíjecí doba
• prvé nabíjanie
• pri prevázdke

8 hodin
3–5 hodin

Hladina akustického výkonu LwA
Hladina akustického tlaku LpA
Vibrácie

72dB
61dB
0,48m/s2

ZÁRUČNÍ LIST
Název výrobku
Typ výrobku
Datum prodeje
Razítko a podpis
Prodejce
Záznam o provedeném servisním zákroku
Datum převzetí
Datum provedení
opravy
servisem

Číslo reklamačního
protokolu

Podpis pracovníka

Poznámky

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 oddělením (viz níže) a uznané bezplatně opraví servis firmy
XTline 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 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 reklamáciu zaniká, ak:
- výrobok nebol používaný a udržiavania 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 apod
- škody vznikli pôsobením vonkajších mechanických, teplotných či chemických
vplyvov - chyby boli spôsobené nevhodným skladovanie či manipuláciou s výrobkom
- výrobok bol použitý nad rámec prípustného zaťaženia

