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PRZED  PRZYSTĄPIENIEM  DO  UŻYTKOWANIA 
NALEŻY  ZAPOZNAĆ  SIĘ  Z  NINIEJSZĄ  INSTRUKCJĄ.
Zachowaj instrukcję do ewentualnego przyszłego 
wykorzystania.

OSTRZEŻENIE! Ogólne ostrzeżenia dotyczące 
bezpieczeństwa użytkowania narzędzia. 

Bezpieczeństwo osobiste:

OSTRZEŻENIE! Ogólne ostrzeżenia dotyczące 
bezpieczeństwa użytkowania narzędzia.  

Bezpieczeństwo elektryczne:

przenoszenia, ciągnięcia elektronarzędzia lub wyciągania 
wtyczki z gniazdka. Należy trzymać przewód przyłączeniowy 
z daleka od źródeł ciepła, olejów, ostrych krawędzi lub 
ruchomych części. Uszkodzone lub zaplątane przewody 
przyłączeniowe zwiększają ryzyko porażenia prądem elektrycznym.OSTRZEŻENIE! Należy przeczytać wszystkie 

e) W przypadku, gdy elektronarzędzie używa się na wolnym o s t r z e ż e n i a  d o t y c z ą c e  b e z p i e c z e ń s t w a  
powietrzu, przewody przyłączeniowe należy przedłużać użytkowania oznaczone symbolem         i wszystkie 
przedłużaczami przeznaczonymi do pracy na wolnym w s k a z ó w k i  d o t y c z ą c e  b e z p i e c z e ń s t w a  
powietrzu. Używanie przedłużacza przeznaczonego do pracy na użytkowania.
wolnym powietrzu zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.Nieprzestrzeganie podanych niżej  ostrzeżeń dotycząc ych 

f)  W przypadku, gdy używanie elektronarzędzia w środowisku bezpieczeństwa i wskazówek dotyczących bezpieczeństwa może być 
przyczyną porażenia prądem elektrycznym, pożaru i/lub poważnych wilgotnym jest nieuniknione, jako ochronę przed napięciem 
obrażeń. zasilania należy stosować urządzenie różnicowoprądowe 

(RCD). Zastosowanie RCD zmniejsza ryzyko porażania prądem Zachowaj wszystkie ostrzeżenia i wskazówki dotyczące 
elektrycznym.bezpieczeństwa, aby móc skorzystać z nich w przyszłości.

W podanych niżej ostrzeżeniach wyrażenie „elektronarzędzie” oznacza 
elektronarzędzie zasilane z sieci (z przewodem zasilającym) lub 
elektronarzędzie zasilane z akumulatora (bezprzewodowe).

OSTRZEŻENIE! Ogólne ostrzeżenia dotyczące 
bezpieczeństwa użytkowania narzędzia. 

            Bezpieczeństwo w miejscu pracy:
a) W miejscu pracy należy utrzymywać porządek i dobre 

oświetlenie. Nieporządek i złe oświetlenie przyczynia się do 
wypadków.

b) Nie należy używać elektronarzędzia w środowiskach 
wybuchowych, tworzonych przez łatwo palne ciecze, gazy lub 
pyły. Elektronarzędzie wytwarza iskry, które mogą zapalić pył lub 
opary. 

c) Nie należy dopuszczać dzieci i obserwatorów do miejsc, w 
których używa się elektronarzędzi. Rozproszenie uwagi może 
spowodować utratę kontroli nad elektronarzędziem.

a) Wtyczki elektronarzędzi muszą pasować do gniazdek. Nigdy 
w żaden sposób nie należy przerabiać wtyczki. Nie należy 
używać żadnych przedłużaczy w przypadku elektronarzędzi 
mających przewód z żyłą uziemienia ochronnego. Brak 
przeróbek we wtyczkach i gniazdkach wtyczkowych zmniejsza ryzyko 
porażenia prądem elektrycznym.

b) Należy unikać dotykania powierzchni uziemionych lub 
zwartych z masą, takich jak rury, ogrzewacze, grzejniki 
centralnego ogrzewania i chłodziarki. W przypadku dotknięcia 
części uziemionych lub zwartych z masą, wzrasta ryzyko porażenia 
prądem elektrycznym.

c) Nie należy narażać elektronarzędzi na działanie deszczu lub 
warunków wilgotnych. W przypadku przedostania się do 
elektronarzędzia wody, wzrasta ryzyko porażenia prądem 
elektrycznym.

d) Nie należy nadwerężać przewodów przyłączeniowych. Nigdy 
nie należy używać przewodu przyłączeniowego do 

a) Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania przez 
osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, 
czuciowej lub psychicznej, lub osoby nie mające 
doświadczenia lub  znajomości sprzętu, chyba że odbywa się 
to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania 
sprzętu, przekazanej przez osoby odpowiadające za ich 
bezpieczeństwo.

b) Należy być przewidującym, obserwować co się robi i 
zachowywać rozsądek podczas używania elektronarzędzia. 
Nie należy używać elektronarzędzia, gdy jest się zmęczonym 
lub pod wpływem narkotyków, alkoholu lub lekarstw. Chwila 
nieuwagi podczas pracy elektronarzędziem może spowodować 
poważne osobiste obrażenia.

c) Należy stosować wyposażenie ochronne. Należy zawsze 
zakładać okulary ochronne. Używanie w odpowiednich 
warunkach wyposażenia ochronnego, takiego jak maska 
przeciwpyłowa, obuwie antypoślizgowe, kask lub ochronniki słuchu, 
zmniejszy osobiste obrażenia.

d)  Należy unikać niezamierzonego rozruchu. Przed 
przyłączeniem do źródła zasilania i/lub przed podłączeniem 
akumulatora oraz zanim podniesie się lub przeniesie się 
n a r z ę d z i e  n a l e ż y  u p e w n i ć  s i ę ,  ż e  w y ł ą c z n i k  
elektronarzędzia jest w pozycji wyłączony. Przenoszenie 
elektronarzędzia z palcem na wyłączniku lub przyłączenie 
elektronarzędzia do sieci zasilającej przy załączonym wyłączniku może 
być przyczyną wypadku.

e) Przed uruchomieniem elektronarzędzia należy usunąć 
wszystkie klucze. Pozostawienie klucza w obracającej się części 
elektronarzędzia może spowodować osobiste obrażenia.

f) Nie należy wychylać się za daleko. Należy cały czas stać 
pewnie i zachować równowagę. Umożliwi to lepszą kontrolę nad 
elektronarzędziem w sytuacjach nieprzewidywalnych.

g) Należy odpowiednio się ubierać. Nie należy nosić luźnego 
ubrania ani biżuterii. Należy utrzymywać swoje włosy, 
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ubranie i rękawiczki z dala od części ruchomych. Luźne ubrania, 
biżuteria lub długie włosy mogą zostać zaczepione przez części 
ruchome.

h) Jeżeli urządzenia są przystosowane do przyłączenia 
zewnętrznego odciągu pyłu i pochłaniacza pyłu, należy 
upewnić się, że są one przyłączone i prawidłowo użyte. Użycie 
pochłaniaczy pyłu może zredukować zagrożenia zależne od zapylenia.

a) Naprawę elektronarzędzia należy zlecać wyłącznie osobie 
wykwalifikowanej, wykorzystującej wyłącznie oryginalne 
części zamienne. Zapewni to, że użytkowanie elektronarzędzia 
będzie nadal bezpieczne.

pomocą oryginalnych elementów do tego przeznaczonych.
k) Elektronarzędzie należy przechowywać w miejscu suchym, 

zabezpieczone przed kurzem i wnikaniem wilgoci.
l) Transportowanie elektronarzędzia powinno odbywać się w 

opakowaniu oryginalnym, zabezpieczającym przed 
uszkodzeniami mechanicznymi.

OSTRZEŻENIE! Ogólne ostrzeżenia dotyczące 
OSTRZEŻENIE! Ogólne ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa użytkowania narzędzia. 
bezpieczeństwa użytkowania narzędzia. Naprawa:

            Użytkowanie i troska o elektronarzędzie:
a) Nie należy elektronarzędzia przeciążać. Należy stosować 

elektronarzędzie o mocy odpowiedniej do wykonywanej 
pracy. Właściwe elektronarzędzie umożliwi pracę lepszą i 
bezpieczniejszą przy obciążeniu, na jakie zostało zaprojektowane. OSTRZEŻENIE! , ostrzeżenia 

b) Nie należy używać elektronarzędzia, jeżeli łącznik go nie dotyczące bezpieczeństwa –
załącza i nie wyłącza. Każde elektronarzędzie, którego nie można Bezpieczeństwo osobiste:
załączać lub wyłączać łącznikiem, jest niebezpieczne i musi zostać a) Zakładać ochronniki słuchu podczas pracy wiertarką 
naprawione. udarową. Narażanie się na hałas może spowodować utratę słuchu.

c) Należy odłączać wtyczkę ze źródła zasilania elektronarzędzia b) Podczas wykonywania prac, przy których narzędzie robocze 
i/lub odłączyć akumulator przed wykonaniem każdej mogłoby natrafić na ukryte przewody elektryczne lub na 
nastawy, wymiany części lub magazynowaniem. Takie własny przewód zasilający, elektronarzędzie należy trzymać 
zap obiegawc ze  śro dk i  b ezpiec zeńst wa reduku ją  r yz yko za izolowane powierzchnie rękojeści. Kontakt z przewodem sieci 
przypadkowego rozruchu elektronarzędzia. zasilającej może spowodować przekazanie napięcia na części 

d) Nieużywane elektronarzędzie należy przechowywać poza metalowe elektronarzędzia, co mogłoby spowodować porażenie 
zasięgiem dzieci  i  nie należy poz walać osobom prądem elektrycznym.
niezaznajomionym z elektronarzędziem lub niniejszą c) Należy używać odpowiednich przyrządów poszukiwawczych   
instrukcją na używanie elektronarzędzia. Elektronarzędzia są w celu lokalizacji ukrytych przewodów zasilających, lub 
niebezpieczne w rękach nieprzeszkolonych użytkowników. poprosić o pomoc administrację obiektu. Kontakt z przewodami 

e) Elektronarzędzia należy konserwować. Należy sprawdzać znajdującymi się pod napięciem może doprowadzić do powstania 
współosiowość lub zakleszczenie się części ruchomych, pożaru i porażenia elektrycznego. Uszkodzenie przewodu gazowego 
pęknięcia części i wszystkie inne czynniki, które mogą mieć może doprowadzić do wybuchu. Wniknięcie do przewodu 
wpływ na pracę elektronarzędzia. Jeżeli stwierdzi się wodociągowego powoduje szkody rzeczowe.
uszkodzenia, należy elektronarzędzie przed użyciem d) Nie należy obrabiać materiału zawierającego azbest.  Azbest  
naprawić. Przyczyną wielu wypadków jest niefachowy sposób powoduje chorobę nowotworową.
konserwacji elektronarzędzia. e) Miejsce pracy należy utrzymywać w czystości. Mieszanki 

f) Narzędzia tnące powinny być ostre i czyste. Odpowiednie materiałów są szczególnie niebezpieczne. Pył z metalu lekkiego może 
utrzymywanie ostrych krawędzi narzędzi tnących zmniejsza się zapalić lub wybuchnąć.
prawdopodobieństwo zakleszczenia i ułatwia obsługę. f) Należy  zabezpieczyć  obrabiany  przedmiot.  Upewnić się, czy 

g) Elektronarzędzie, wyposażenie, narzędzia robocze itp. wszystkie zaciski mocujące są ściśnięte i zweryfikować, ażeby nie było 
należy stosować zgodnie z niniejszą instrukcją, biorąc pod przesadnego luzu. Zamocowanie obrabianego przedmiotu w 
uwagę warunki pracy i rodzaj pracy do wykonania. Używanie urządzeniu mocującym lub imadle jest bezpieczniejsze niż trzymanie 
elektronarzędzia w sposób, do jakiego nie jest przewidziane, może go w ręku.
spowodować niebezpieczne sytuacje. g) N a r z ę d z i a  u ż y wa ć  z  d o d at kow y m i  r ę ko j e ś c i a m i  

h) W niskich temperaturach, lub po dłuższym okresie nie dostarczonymi z narzędziem. Utrata kontroli może spowodować 
użytkowania, zalecane jest włączenie elektronarzędzia bez osobiste obrażenia operatora.
obciążenia na okres kilku minut w celu właściwego h) Elektronarzędzie podczas pracy należy mocno trzymać 
rozprowadzenia smaru w mechanizmie napędu. oburącz za rękojeść główną i rękojeść pomocniczą oraz dbać o 

i) Do czyszczenia elektronarzędzi stosować miękką, wilgotną stabilną pozycję. Elektronarzędzie prowadzone jest bezpieczniej w 
(nie mokra) szmatkę i mydło. Nie stosować benzyny, obydwu rękach.
rozpuszczalników i innych środków mogących uszkodzić i) Należy natychmiast wyłączyć elektronarzędzie, gdy 
urządzenie. zablokuje się używane narzędzie. Należy być przygotowa-

j) Elektronarzędzie należy przechowywać/ transportować po nym na wysokie wibracje, które powodują odrzut. Używane 
upewnieniu się, że wszystkie jego elementy ruchome są narzędzie zablokowuje się, gdy: elektronarzędzie jest przeciążone, lub  
zablokowane i zabezpieczone przed odblokowaniem za gdy skrzywi się w obrabianym przedmiocie.

WIERTARKA UDAROWA
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j) Należy  odłączać  maszynę  od  sieci  elektrycznej podczas 2. Przełącznik trybu pracy wiercenie bez udaru / 
przerwy w pracy, podczas wymiany nasadek, remontu,  3. Przełącznik kierunku obrotów
czyszczenia lub regulacji. Przed odłożeniem elektro- 4. Blokada włącznika
narzędzia, należy poczekać, aż znajdzie się ono w bezruchu. 5. Pokrętło regulacji prędkości obrotowej
Narzędzie robocze może się zablokować i doprowadzić do utraty 6. Włącznik 
kontroli nad elektronarzędziem.

7. Rękojeść główna
k) Nie wolno używać elektronarzędzia z uszkodzonym 

8. Rękojeść pomocniczaprzewodem zasilającym. Nie należy dotykać uszkodzonego 
9. Ogranicznik głębokości wierceniaprzewodu; w przypadku uszkodzenia przewodu podczas 

pracy, należy wyciągnąć wtyczkę z gniazda. Uszkodzone  
przewody podwyższają ryzyko porażenia prądem. 

l) Jeżeli przewód przyłączeniowy zasilający elektronarzędzie 
jest uszkodzony, to musi zostać zastąpiony przewodem 
przyłączeniowym dostępnym w sieci serwisu.

Rękojeść pomocnicza 
Ogranicznik głębokości 

Rękojeść pomocniczą (8) rękojeściwiertarskiego z wieńcem zębatym 

  
1. Uchwyt wiertarski kluczykowy  

z udarem

DANE  TECHNICZNE:

PRZEZNACZENIE  I  BUDOWA  WIERTARKI: 
Wiertarka udarowa jest przeznaczona 

Wiertarka udarowa jest napędzana silnikiem jednofazowym i 
przeznacza się do robot domowych i przemysłowych o przeciętnej 
intensywności. Nie nadaje się do długotrwałych robót w ciężkich 
warunkach. Nie wolno wykorzystywać narzędzia do wykonywania 
prac  wymagających  zastosowania  profesjonalnego  urządzenia.
Każde użycie urządzenia niezgodne z przeznaczeniem podanym wyżej 
jest  zabronione i  powoduje utratę gwarancj i  oraz brak 
odpowiedzialności producenta za powstałe w wyniku tego szkody. 
Jakiekolwiek modyfikacje urządzenia dokonane przez użytkownika 
zwalniają producenta z odpowiedzialności za uszkodzenia i szkody 
wyrządzone użytkownikowi i otoczeniu.
Pomimo zgodnego z przeznaczeniem stosowania nie można całkowicie 

Podany poziom drgań jest reprezentatywny dla podstawowych wyeliminować określonych czynników ryzyka resztkowego. Ze względu 
zastosowań elektronarzędzia. Jeżeli elektronarzędzie użyte zostanie do na konstrukcję i budowę maszyny mogą wystąpić następujące 
innych zastosowań lub z innymi narzędziami roboczymi, a także jeśli nie niebezpieczeństwa:
będzie wystarczająco konserwowane, poziom wibracji może odbiegać -  Dotknięcie obracającego się wiertła w trakcie pracy ręką lub ubraniem 
od podanego. operatora, przewodem zasilającym.
Podane powyżej przyczyny mogą spowodować podwyższenie ekspozycji - Oparzenie przy wymianie wiertła. (Podczas pracy wiertło bardzo się 
na wibracje podczas całego czasu pracy. Należy wprowadzić dodatkowe rozgrzewa, żeby uniknąć oparzenia przy jego wymianie należy stosować 
środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę rękawice ochronne). 

- Odrzucenie przedmiotu obrabianego lub części przedmiotu PRZED  PRZYSTĄPIENIEM  DO  PRACY:
obrabianego. 1. Upewnić się, że źródło zasilania ma parametry odpowiadające 
- Skrzywienie/złamanie wiertła. parametrom wiertarki podanym na tabliczce znamionowej.
n Kompletacja 2.    Upewnić się że włącznik wiertarki jest w pozycji wyłączenia i 

blokada włącznika (4) jest zwolniona. Nie wolno odkładać џ  Wiertarka udarowa - 1 szt.
pracującej wiertarki gdy blokada jest włączona. Wyłączenie џ  - 1 szt.
blokady następuje przez ponowne wciśnięcie włącznika (6).џ  - 1 szt.

3.  mocuje się przekładając obejmę  џ  Klucz do uchwytu - 1 szt.
przez uchwyt wiertarski i blokuje przez dokręcenie rączką. 

џ  Instrukcja obsługi  - 1 szt.
Ogranicznik głębokości wiercenia (9) należy wsunąć w otwór w 

џ  Karta gwarancyjna  - 1 szt.
rękojeści pomocniczej i zablokować przez dokręcenie rączki 

n Elementy  urządzenia  (patrz rys: A ): rękojeści pomocniczej.
4. W przypadku pracy z przedłużaczem należy upewnić się że 

parametry przedłużacza, przekroje przewodów, odpowiadają 
parametrom wiertarki. Zaleca się stosowanie jak najkrótszych

 do  wiercenia   otworów   w   
drewnie,   metalu,   tworzywach sztucznych, ceramice, do wiercenia z 
udarem w cegle, kamieniu i betonie. Urządzenie jest wyposażone w 
system regulacji elektronicznej i bieg w prawo/lewo i nadaje się również 
do wkręcania/wykręcania śrub i gwintowania.

wiercenia 

Numeracja elementów urządzenia odnosi się do przedstawienia 
graficznego umieszczonego na stronie 2 instrukcji obsługi: 

Częstotliwość zasilania 50 Hz

Moc pobierana 600 W

Prędkość obrotowa   bez obciążenia 0-2800 /min

Napięcie zasilania 230 V 

13 mmUchwyt wiertarski (kluczykowy) 

Maksymalna średnica wiercenia
stal - 10 mm  

beton - 13 mm  
drewno - 20 mm

Poziom ciśnienia akustycznego LpA

Poziom mocy akustycznej  LwA

Poziom wibracji wg normy EN 60745-1:2009:
- wiercenie bez udaru 

- wiercenie z udarem 

- odchylenie KD

90 dB(A)

101 dB(A)

28,25 m/s  

22,86 m/s

Klasa narzędzia

Stopień ochrony

Masa (bez akcesoriów) 2,0 kg

IP20

II

21,5 m/s



6

 przedłużaczy. Przedłużacz powinien być całkowicie rozwinięty. Wymagana prędkość obrotowa zależna jest od obrabianego materiału i 
warunków pracy i można ją ustalić przeprowadzając próbę praktyczną. 

W  TRAKCIE  PRACY:
WYMIANA  UCHWYTU  WIERTARSKIEGO  (patrz. rys. C):n  Dobór  wiertła 

Przy wierceniu w betonie, cegle, kamieniu stosować wiertła do betonu. Przed wszystkimi pracami przy elektronarzędziu należy 
Do wiercenia w metalu, tworzywach sztucznych, drewnie (przy średnicy wyciągnąć wtyczkę z gniazda.
otworu do 6 mm) stosować wiertła do metalu. Uwaga:  Uchwyt wiertarski w wiertarce o ruchu obrotowym w prawo/w 
Do wiercenia w drewnie otworów o średnicy powyżej 6 mm stosować lewo jest unieruchomiony przy pomocy śruby z lewym gwintem. Przed 
wiertła do drewna. wymianą uchwytu wiertarskiego konieczne jest wykręcenie tej śruby za 

pomocą odpowiedniego wkrętaka krzyżowego (PH2) od przodu przez n  Mocowanie wiertła 
otwór uchwytu wiertarskiego.  Wsunąć wiertło do oporu do poluzowanego uchwytu wiertarskiego i  
Śrubę z gwintem lewym można zwolnić tylko przez obracanie w unieruchomić je przez dociśnięcie szczęk obrotowym pierścieniem 
prawo.  zewnętrznym za pomocą klucza, korzystając kolejno z trzech otworów w 
Aby zdemontować uchwyt wiertarski (1) należy położyć wiertarkę na korpusie uchwytu (patrz rys.B). 
stabilnym podłożu, np. na ławie roboczej i przyłożyć klucz widełkowy 

n  Nastawienie głębokości wiercenia (15 mm) do nakrętki, znajdującej się na wrzecionie. Przytrzymać uchwyt 
Ogranicznikiem głębokości (9) można ustawić głębokość wiercenia. jedną ręką, a drugą przekręcać klucz w kierunku przeciwnym do ruchu 

wskazówek zegara, aż do uwolnienia uchwytu wiertarskiego ze stożka.Ogranicznik głębokości wyciągnąć tak daleko, by odległość pomiędzy 
końcówką wiertła a końcówką ogranicznika głębokości wynosiła tyle co Na gnieździe i stożku nie powinny znajdować się żadne zanieczyszczenia 
pożądana  głębokość wiercenia. ani smar.

Aby zamontować uchwyt wiertarski należy do oporu przekręcić nakrętkę 
n  Przełączanie  trybu  pracy

na wrzecionie w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
џ Wiercenie i wkręcanie/wykręcanie śrub:

Osadzić uchwyt wiertarski na wrzecionie bez użycia siły. Lekko uderzyć 
Przestawić przełącznik (2) w położenie « » gumowym młotkiem w przednią stronę uchwytu wiertarskiego, aby 
oznaczone symbolem -   . zapewnić stabilne osadzenie uchwytu. Należy przy tym zwrócić uwagę, 
џ  Wiercenie z udarem: aby szczęki mocujące nie wystawały poza uchwyt, gdyż mogłoby to 
Przestawić przełącznik  (2) w położenie « z spowodować ich uszkodzenie.
udarem» oznaczone symbolem -        . 

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PRACY:UWAGA: Nigdy nie przełączać trybu pracy, gdy uchwyt wiertarski (1) jest 
џ  Po trwającej dłużej pracy z małą prędkością obrotową należy w ruchu.

uruchomić elektronarzędzie w celu ochłodzenia przez ok. 3 minuty 
n  Zmiana kierunku obrotów przy maksymalnej prędkości obrotowej bez obciążenia.
Przesunąć p  (3) do oporu w odpowiednie џ Aby wiercić otwory w płytkach ceramicznych należy przestawić 
położenie. Oznaczenia na obudowie przy włączniku:  R - obroty zgodne z przełącznik (2) w położenie « ». Po 
ruchem wskazówek zegara, L- obroty przeciwne ruchowi wskazówek przewierceniu otworu w płytce ceramicznej należy przestawić 
zegara. przełącznik  w położenie « z udarem» i pracować 
UWAGA: Nigdy nie przełączać kierunku obrotów, gdy uchwyt wiertarski dalej z udarem.
(1) jest w ruchu. џ  Przy pracach w betonie,  kamieniu i murze należy używać wiertła ze 

stopu twardego.
n  Włączanie/wyłączanie

џ Do wiercenia w metalu należy używać tylko ostrych wierteł do W celu włączenia elektronarzędzia należy nacisnąć włącznik (6) i 
metalu.trzymać wciśnięty.

UWAGA: Dobór odpowiedniego wiertła do każdego rodzaju pracy Aby zablokować włącznik  w pozycji włączony należy wcisnąć blokadę 
zapewnia zmniejszenie drgań podczas wiercenia, co w znacznym stopniu włącznika (4).
zwiększa wydajność wiercenia.

W celu wyłączenia elektronarzędzia, należy włącznik (6) zwolnić, lub 
џ  Przy wkręcaniu /wykręcaniu śrub /nakrętek przykładać końcówkę 

gdy jest on unieruchomiony przyciskiem blokady (4), nacisnąć go krótko 
roboczą do śruby /nakrętki gdy uchwyt wiertarski nie obraca się.

i następnie  zwolnić.   

n  Regulowanie  prędkości  obrotowej
Maszyna w zasadzie nie w ymaga specjalnych zabiegów Przez zwiększenie lub zmniejszenie nacisku na włącznik (6) można 
konserwacyjnych. Maszynę należy przechowywać w miejscu, bezstopniowo regulować prędkość obrotową.
niedostępnym dla dzieci, utrzymywać w stanie czystości, chronić przed Lekki nacisk na włącznik (6) powoduje małą  prędkość obrotową. 
wilgocią i zapyleniem. Warunki przechowywania powinny wykluczać Zwiększony nacisk podwyższa prędkość  obrotową.
możliwość uszkodzeń mechanicznych oraz wpływ czynników 

n  Nastawianie  prędkości obrotowej atmosferycznych. 
 (5) można nastawić Po wierceniu w betonie, w środowisku silnie pylącym zaleca się 

wymaganą prędkość obrotową. Można to zrobić również podczas pracy. przedmuchanie sprężonym powietrzem otworów wentylacyjnych i 

trybu pracy wiercenie

trybu pracy wiercenie 

rzełącznik kierunku obrotów
trybu pracy wiercenie

trybu pracy wiercenie 

Pokrętłem regulacji prędkości obrotowej

PRZECHOWYWANIE  I  KONSERWACJA:



7

uchwytu wiertarskiego. Zapobiegnie to uszkodzeniom łożysk, usunie - jeżeli elektronarzędzie nie działa, pomimo że jest zasilane napięciem, 
pył blokujący dopływ powietrza chłodzącego silnik. należy je wysłać do serwisu naprawczego na adres podany w karcie 

gwarancyjnej .

PRODUCENT: Wiertarkę transportować  i składować w opakowaniu chroniącym przed 
wilgocią, wnikaniem pyłu i drobnych obiektów, zwłaszcza  należy PROFIX Sp. z o.o., 
zabezpieczyć otwory wentylacyjne. Drobne elementy, które dostaną się ul. Marywilska 34, 03-228 Warszawa
wewnątrz obudowy mogą uszkodzić silnik .

OCHRONA ŚRODOWISKA:
TYPOWE USTERKI I ICH USUWANIE: UWAGA: Przedstawiony symbol oznacza zakaz umieszczania 
Wiertarka nie działa: zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami (z zagrożeniem 
- sprawdzić czy przełącznik kierunku obrotów nie jest ustawiony w karą grzywny). Składniki niebezpieczne znajdujące się w 
pozycji środkowej; sprzęcie elektrycznym i elektronicznym wpływają negatywnie 

na środowisko naturalne i zdrowie ludzi. - sprawdzić czy przewód zasilający jest prawidłowo podłączony oraz 
skontrolować bezpieczniki, Gospodarstwo domowe powinno przyczyniać się do odzysku i 

ponownego użycia(recyklingu) zużytego sprzętu. W Polsce i w Europie Wiertarka «przerywa» lub iskrzy:
tworzony jest lub już istnieje system zbierania zużytego sprzętu, w 

- sprawdzić i wymienić szczotki węglowe; ramach którego wszystkie punkty sprzedaży ww. sprzętu mają 
obowiązek przyjmować zużyty sprzęt. Ponadto istnieją punkty zbiórki UWAGA! Wymianę szczotek węglowych może wykonać tylko uprawniony 

elektryk. ww. sprzętu.

TRANSPORT:

n  Objaśnienie ikonek znajdujących się na tabliczce znamionowej i naklejkach informacyjnych na urządzeniu

 «Zawsze stosować okulary ochronne»

«Stosować środki ochrony słuchu»

« Stosować maski »przeciwpyłowe
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