
Před použitím si důkladně přečtete tento návod k obsluze a uschovejte jej pro případné další použití.  
 
VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY 
 
Důležitá bezpečnostní upozornění 
Před použitím si pečlivě přečtěte návod k použití.  
Výrobek pečlivě vybalte a dejte pozor, abyste nevyhodili žádnou část obalového materiálu dříve, než najdete 
všechny součásti výrobku. 
Výrobek uchovávejte na suchém místě. 
Čtěte všechna upozornění a pokyny. Zanedbání při dodržování varovných upozornění 
a pokynů mohou mít za následek úraz elektrickým proudem, požár a/nebo těžká poranění.  
Přečtěte si následující pokyny týkající se ochrany před úrazem elektrickým proudem a rizika zranění či 
požáru a řiďte se jimi. 
Ověřte si, zda je elektrické napájení, které máte k dispozici, kompatibilní s napět ím uvedeným na zařízení. 
Zkontrolujte, zda elektrická zařízení a přípojky nevykazují nějaké poškození.  
Silový kabel připojujte k napájení pouze, je-li zařízení vypnuté. 
Před umístěním zařízení na zpracovávanou součást dané zařízení nejdříve zapněte.  
Přijměte ochranná opatření proti úrazu elektrickým proudem. Zabraňte tělesnému kontaktu s uzemněnými 
součástmi, jako např. kovovým potrubím, radiátory, sporáky, lednicemi apod.  
Velké změny teploty mohou vést ke kondenzaci na součástech pod proudem. Před použitím : Umožněte, aby 
se teplota zařízení vyrovnala teplotě pracovitě.  
Stroje, zařízení a doporučená příslušenství nepoužívejte za jiným účelem, než za jakým byly navrženy!  
Bezpečně upevněte zpracovávanou součást. K bezpečnému upevnění zpracovávané součásti použ ijte 
upínací zařízení nebo svěrák. 
Aby nedošlo k úrazu, nenoste perky ani volné oblečení, které by se mohly zachytit do pohybujících se 
součástí. Doporučujeme vám nosit ochrannou obuv a rukavice. Dlouhé vlasy je vhodné si svázat.  
Pokud při práci vzniká prach, třísky a piliny nebo pokud pracuje nad hlavou, noste prosím ochranné brýle a, 
je-li to nutné, ochrannou masku. 
V případě hluku používejte ochranu sluchu. 
Při práci na patře, žebřících a lešeních mějte pod nohama vždy pevný podklad.  
Elektrická zařízení udržujte vždy z dosahu vlhkosti a deště. Zařízení neponořujte do vody.  
Při práci venku používejte pouze schválená zařízení a prodlužovací kabely určené pro venkovní použití.  
Zařízení nepoužívejte v místech s nebezpečím výbuchu.  
Při předávání tohoto zařízení třetí osobě se musí předat také tento návod.  
Opravy může provádět pouze odborník s použitím originálních součásti.  
POZOR! Konzumace alkoholu, užívání léků a drog, stavy nemocnosti, horečka nebo únava mohou ovlivnit 
vaši reakci a schopnosti. Nepoužívejte elektrická zařízení v žádné z těchto situací. 
Elektrická zařízení udržujte mimo dosah dětí.  
Elektrická zařízení skladujte v originální krabici na bezpečném místě a mimo dosah dětí.  
Při přestávce v práci, nebo když zařízení nepoužíváte, když provádíte seřízení, vyměňujete příslušenství 
nebo provádíte opravy, vždy odpojte kabel.  
Když zařízení přenášíte, nikdy jej nedržte za kabel. Nikdy zařízení neodpojujte taháním za kabel.  
Při práci nedovolte, aby došlo k zastavení motoru, je- li zařízení zatížené. 
Udržujte na pracovišti pořádek. Nepořádek může způsobit úraz!  
Při práci se vyhýbejte neobvyklým polohám těla.  
Nedopusťte, aby došlo k nechtěnému zapnutí nebo spuštění zařízení.  
Obal 
Výrobek je umístěn v obalu bránícím poškození při transportu. Tento obal je surovinou a lze jej proto 
odevzdat k recyklaci. 
Návod k použití 
Než začnete se strojem pracovat, přečtěte si následující bezpečnostní předpisy a pokyny k používání. 
Seznamte se s obslužnými prvky a správným používáním zařízení. Návod pečlivě uschovejte pro případ 
později potřeby. Minimálně po dobu záruky doporučujeme uschovat originální obal včetně vnitřního balicího 
materiálu, pokladní doklad a záruční list. V případě přepravy zabalte stroj zpět do originální krabice od 
výrobce, zajistíte si tak maximální ochranu výrobku při případném transportu (např. stěhování nebo odeslání 
do servisního místa). 
Poznámka: 
Předáváte-li stroj dálím osobám, předejte jej společně s návodem. Dodržování přiloženého návodu k obsluze 
je předpokladem řádného používání stroje. Návod k obsluze obsahuje rovněž pokyny pro obsluhu, údržbu a 
opravy. 
Výrobce nepřebírá odpovědnost za nehody nebo škody vzniklé následkem nedodržování tohoto návodu.  
 
TECHNICKÁ DATA 
POPIS STROJE A OBSAH DODÁVKY 
1. LED kontrolky nabíjení a provozu   
2. Ovladač otočení rukojeti   
3. Přepínač směru otáček   



4. Konektor pro nabíjení   
5. Spínač chodu   
6. Spínač LED osvětlení   
7. Sklíčidlo   
8. Nabíječka akumulátoru 230V   
Obsah dodávky 
Akumulátorový šroubovák 
Nabíječka baterie 230V 
Příslušenství 
Návod k obsluze 
 
Pokud některé díly chybí, nebo jsou poškozeny, obraťte se, na prodejce, kde jste stroj zakoupili.  
NÁVOD K POUŽITÍ STROJE 
Akumulátorový šroubovák se sklíčidlem s 1/4" šestihranem, osazeným navíc unikátní hlavicí s šesti různými 
bity, která umožňuje jejich okamžitou výměnu. 
Postup rychlé výměny 
Vyberte v zásobníku požadovaný bit, vyklopte jej spolu s unášečem z úložné pozice a konec bitu zasuňte do 
sklíčidla.  
Mimo bitů ve vestavěné hlavici přístroje lze použít jakékoliv běžné bity za pomoci přiložené redukce. 
Přepínačem zvolte směr otáčení a stiskem spínače chodu se stroj uvede do činnosti.  
Poznámka: Nepoužívejte pracovní nástroje, které nejsou dimenzovány pro práci v tomto unášeči.  
Otočení rukojeti 
Stiskněte přepínač rukojeti a otočte rukojetí po směru hodinových ručiček až do zacvaknutí - rukojeť se tak 
dostane do vodorovné pozice vzhledem k hlavici šroubováku. Stisknutím přepínače rukojeti a otočením 
rukojeti zpět proti směru hodinových ručiček znovu až do zacvaknutí se rukojeť vrátí do pistolové pozice 
šroubováku. 
Osvětlení 
Sepnutím spínače osvětlení se aktivuje LED osvětlení místa šroubování. Pozor, pokud se strojem 
nepracujete, ujistěte se, že je LED osvětlení vypnuto, aby nedocházelo k nežádoucímu vybíjení baterie.  
Nabíjení akumulátoru 
Pokud je nutné akumulátor nabít, připojte do konektoru pro nabíjení nabíječku do zásuvky 230 V. Červená 
kontrolka v horní části stroje nabíjení. Jakmile je akumulátor nabit, odpojte nabíječku ze sítě 230V.Doba 
nabíjení se pohybuje v rozmezí 3 - 5 hodin. 
Pozor, vždy používejte pouze originální akumulátor a originální nabíječku k tomuto stroji.  
 
POKYNY PRO POUŽITÍ 
Obsluha 
Tento výrobek není určen pro děti a osoby se sníženou fyzickou, smyslovou nebo mentální schopností nebo 
osoby s omezenými zkušenostmi a znalostmi, pokud nad nimi není veden odborný dohled nebo podány 
instrukce zahrnující použití tohoto výrobku osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.  
Pokud bude výrobek používán v blízkosti dětí, dbejte zvýšené opatrnosti. Výrobek vždy umísťujte mimo 
jejich dosah. Děti by měly být pod dozorem, aby se zajistilo, že si s výrobkem nebudou hrát.  
Nikdy nedovolte dětem ani osobám neznalým tohoto návodu k použití se zařízením pracovat. Místní 
předpisy mohou stanovit minimální věk uživatele. Uživatel je odpovědný za škody způsobené třetím osobám 
v pracovní oblasti stroje jako následek jejího používání.  
Stroj nepoužívejte, jste-li unavení, pod vlivem alkoholu či omamných látek. 
Je-li to nutné, používejte prvky osobní ochrany (rukavice, pracovní obuv, ochranu zraku, respirátory atd.).  
Zajistěte volný oděv, dlouhé vlasy či šperky, tak aby nemohly být zachyceny v pohyblivých částech stroje.  
Účel použití 
Toto nářadí by mělo být používáno pro kutilské práce a nemělo by být považováno za nářadí pro 
profesionální použití. 
Nepoužívejte výrobek k jiným účelům, než pro které je určen.  
Z bezpečnostních důvodů nesmí být stroj používána jako pohonný agregát pro jakékoliv ostatn í pracovní 
nástroje a sady nářadí, není-li to výrobcem výslovně povoleno. 
Pokyny k používání 
Stroj zapněte a provozujte, jak je uvedeno v návodu k obsluze, pečlivě dbejte všech instrukcí.  
Před provedením jakékoliv kontroly, údržby nebo opravy vytáhněte kab el nabíječky ze zásuvky elektrické 
sítě. 
Používejte pouze nářadí v dobrém provozním stavu při úkonech, pro které je určeno.  
Pracujte pouze při dobré viditelnosti nebo zajistěte dostatečné umělé osvětlení.  
Pracujte v čistém a uklizeném pracovním prostředí.  
Ujistěte se, zda při práci udržujete pevný a stabilní postoj. Nezapomínejte, že pády představují jednu z 
hlavních příčin úrazů při nehodách. 
Zajistěte, aby stroj nebyl používán při práci na předmětech pod proudem, abyste zabránili úrazu 
způsobenému elektrickým proudem. Před použitím tohoto nářadí se ujistěte, zda znáte polohu všech 
elektrických vodičů nebo kabelů uvnitř zdí a stěn (pro tento účel používejte detektor kovů). Nedotýkejte se 
sklíčidla, držáku nebo bitu. 



Výrobek používejte a uchovávejte mimo dosah hořlavých a těkavých látek. 
Výrobek nevystavujte extrémním teplotám, přímému slunečnímu záření, nadměrné vlhkosti a neumísťujte jej 
do nadměrně prašného prostředí. 
Výrobek neumísťujte do blízkosti topných těles, otevřeného ohně a jiných spotřebičů nebo zařízení, která 
jsou zdroji tepla. 
Výrobek nepostřikujte vodou ani jinou tekutinou. Do výrobku nelijte vodu ani jiné tekutiny. Výrobek 
neponořujte do vody nebo jiné tekutiny.  
Výrobek nikdy nenechávejte v chodu bez dozoru. 
Nedotýkejte se dílů stroje, dokud se nedostanou zcela do stavu klidu. 
Před uložením stroje v uzavřené místnosti nechtě motor ochladit.  
V žádném případě neopravujte výrobek sami a neprovádějte na něm žádné úpravy! Veškeré opravy a 
seřízení tohoto výrobku svěřte autorizovanému servisu či prodejci. Zásahem do výrobku během platnosti 
záruky se vystavujete riziku ztráty záručních plnění.  
Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným použitím výrobku a jeho příslušenství (poranění, 
popálení, opaření, požár, znehodnocení potravin atp.).  
Elektrická bezpečnost 
Nabíječku akumulátorového šroubováku lze připojit k jakékoliv zástrčce, zabraňující výbojům, která byla 
nainstalována dle daných norem. 
Nabíječka musí být napájena jen pomocí 230 V ~ 50 Hz.  
Odpojte nabíječku, nebudete-li ji déle používat, provádíte-li výměnu nástroje nebo údržbu nářadí. 
 
ÚDRŽBA A USKLADNĚNÍ 
Údržba 
Pozor - odpojte nabíječku, nebudete-li ji déle používat, provádíte-li výměnu nástroje nebo údržbu nářadí. 
Toto nářadí nevyžaduje žádnou speciální údržbu. To samé platí i pro elektrické části nářadí. 
Kontrolujte, nejeví-li zařízení známky opotřebení. 
Dojde-li k poškození nabíječky (obal, vodiče, konstrukce), zajistěte si ihned její výměnu v servisu či u 
prodejce. 
Pravidelná péče o stroj zajišťuje nejen dlouhou životnost a výkon 
Před použitím vždy vizuálně zkontrolujte, nejsou-li části stroje opotřebené nebo poškozené.  
Poškozené nebo opotřebené části vyměňte. Aby byl stroj vždy vyvážen, vyměňujte vždy celou sadu 
opotřebených nebo poškozených nástrojů.  
Opotřebené či poškozené části stroje smí vyměnit pouze v autorizovaném servisu či zajistí prodejce.  
Před čištěním vždy odpojte tento výrobek od zdroje energie.  
Pro čištění plastových částí výrobku používejte jemný hadřík navlhčený ve vlažné vodě. Nepoužívejte 
abrazivní čistící prostředky, ředidla, nebo rozpouštědla, jinak by mohlo dojít k poškození povrchu výrobku.  
Stroj nečistěte pod tekoucí vodou ani do vody neponořujte.  
Po výměně pracovního nástroje se ujistěte, zda je pracovní nástroj zajištěn ve své úložné poloze.  
Uskladnění 
Ukládejte nářadí na suchém místě v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla nebo nebezpečných výparů.  
Na stroj nestavte žádné další předměty. 
 
POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM  
Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.  
Likvidace použitých elektrických a elektronických zařízení 
Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a 
elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci obnově a 
recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo 
jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového 
produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte 
prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky 
nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného 
místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny 
pokuty. 
Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie 
Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce 
nebo dodavatele. 
Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii 
Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace 
o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.  
Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.  
Změny v textu, designu a technických specif ikací se mohou měnit bez předchozího upozornění a 
vyhrazujeme si právo na jejich změnu. 


