
1 –  Általános biztonsági uta-
sítások az elektromos 
kéziszerszámok kezelé-
séhez

FIGYELMEZTETÉS! Olvasson 
el az elektromos szerszám-

hoz tartozó valamennyi biztonsági 
tudnivalót, utasítást és vegye 
figyelemebe az illusztrációkat és 
műszaki adatokat. Az alábbi utasí-
tások betartásának elmulasztása 
áramütést, tüzet és/vagy súlyos 
sérüléseket okozhat. 

Őrizzen meg minden biztonsági 
utasítást és útmutatást a jövőbeni 
betekintés céljából.

A biztonsági utasításokban használt 
„elektromos kéziszerszám” fogalom 
a hálózati üzemű (hálózati kábellel 

felszerelt) elektromos kéziszerszá-
mokra és az akkus üzemű (hálózati 
kábel nélküli) elektromos kéziszer-
számokra vonatkozik.

1 A munkaterület biztonsága

a Tartsa tisztán a munkaterületet, 
és gondoskodjon a megfelelő 
megvilágításról. A rendetlenség 
és a megvilágítatlan munkaterület 
balesetet okozhat.

b Ne dolgozzon az elektromos 
kéziszerszámmal robbanásve-
szélyes környezetben, ahol gyúl-
ékony folyadékok, gázok vagy 
porok találhatók. Az elektromos 
kéziszerszámok használata közben 
szikrák keletkeznek, amelyek 
meggyújthatják a port vagy a 
gőzöket.

Üzemeltetési útmutató és biztonsági 
utasítások
FIGYELMEZTETÉS! A sérülésveszély csökkentése érdekében kérjük, hogy az 
első használat előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és mindig 
tartsa azt a készülék mellett! A készülék más felhasználónak történő 
továbbadása esetén ezt az üzemeltetési útmutatót is tovább kell adni.
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c Az elektromos kéziszerszám 
használata közben tartsa távol  
a gyermekeket és más szemé-
lyeket. A figyelem elvonása esetén 
elveszítheti a készülék feletti  
uralmát.

2 Elektromos biztonság

a  Az elektromos kéziszerszám 
csatlakozódugaszának illesz-
kednie kell a dugaszoló aljzatba. 
Tilos a dugaszt bármilyen 
módon módosítani. 
Védőföldeléssel ellátott elektro-
mos kéziszerszám üzemelteté-
séhez ne használjon átalakító 
dugaszt. Csökken az áramütés 
veszélye, ha eredeti csatlakozódu-
gaszt és megfelelő dugaszolóal-
jzatot használ.

b Kerülje a földelt felületek – pél-
dául csövek, fűtőtestek, kályhák 
és hűtőszekrények – érintését. 
Fokozott elektromos áramütésve-
szély áll fenn, ha az Ön teste le 
van földelve.

c Tartsa távol a készüléket az 
esőtől és a nedvességtől. Ha víz 
kerül az elektromos készülékbe, 
nő az áramütés kockázata.

d Ne használja a hálózati kábelt 
az elektromos kéziszerszám hor-
dozására, felfüggesztésére vagy 
a hálózati dugasz aljzatból törté-
nő kihúzására. Tartsa távol a 
hálózati kábelt hő és olaj hatásá-
tól, éles sarkaktól vagy mozgás-
ban lévő alkatrészektől. A sérült 
vagy összecsavarodott kábel növeli 
az áramütés kockázatát.

e Ha az elektromos kéziszerszá-
mot a szabadban használja, 
akkor csak olyan hosszabbító 
kábelt használjon, amely kültéri 
használatra is engedélyezve van. 
Ha olyan hosszabbító kábelt hasz-
nál, amely alkalmas a kültéri hasz-
nálatra, azzal csökkenti az áramü-
tés kockázatát.

f Ha az elektromos kéziszerszám 
nedves környezetben történő 
használata elkerülhetetlen, 
használjon hibaáram védőkap-
csolót. A hibaáram-védőkapcsoló 
(FI-relé) alkalmazása csökkenti az 
áramütés kockázatát.

3 Személyek biztonsága

a Legyen körültekintő, ügyeljen 
arra, amit tesz, és okosan 
végezze a munkát az elektro-
mos kéziszerszámmal. Ne hasz-
nálja az elektromos kéziszerszá-
mot, ha fáradt vagy kábítószer, 
alkohol vagy gyógyszerek hatá-
sa alatt áll. Már egy pillanatnyi 
figyelmetlenség is komoly sérülé-
sekhez vezethet az elektromos 
kéziszerszám használatakor.

b Viseljen egyéni védőeszközt, és 
mindig viseljen védőszemüve-
get. Az egyéni védőeszközök – pl. 
porvédőmaszk, csúszásmentes 
biztonsági lábbeli, védősisak vagy 
hallásvédő – viselése az elektro-
mos kéziszerszám típusától és 
alkalmazásától függően csökkenti 
a sérülések kockázatát.

c Kerülje a nem szándékos üzem-
be helyezést. Mielőtt a hálózatra 
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és/vagy az akkura csatlakoztat-
ná, kézbe venné, vagy szállítaná 
az elektromos kéziszerszámot, 
bizonyosodjon meg arról, hogy 
az ki van kapcsolva. Ha szállítás 
közben az ujját a készülék kap-
csolóján tartja, vagy a készüléket 
bekapcsolva csatlakoztatja a háló-
zatra, az balesetekhez vezethet.

d Mielőtt bekapcsolná az elektro-
mos kéziszerszámot, távolítsa el 
a beállítószerszámokat, ill. a 
csavarkulcsot a készülékből. A 
forgó készülékrészben található 
szerszám vagy kulcs sérülésekhez 
vezethet.

e Kerülje a normálistól eltérő test-
tartást. Gondoskodjon a stabil 
állásról, és mindig őrizze meg 
egyensúlyát. Ezzel jobban ural-
hatja az elektromos kéziszerszá-
mot a váratlan helyzetekben.

f Viseljen megfelelő ruházatot. 
Ne viseljen bő szárú ruhát vagy 
ékszert. A haját, ruháját és 
kesztyűjét tartsa távol a moz-
gásban lévő részektől. A bő 
ruhát, ékszert vagy hosszú hajat a 
szerszám valamelyik mozgó része 
elkaphatja.

g Ha van porelszívó és porgyűjtő 
készülék csatlakoztatási lehető-
ség, győződjön meg arról, hogy 
azt csatlakoztatták és megfele-
lően működik. A porelszívó hasz-
nálata csökkenti a por általi veszé-
lyeztetést.

h  Óvakodjon a hamis 
biztonságérzettől, és ne szegje 

meg az elektromos szerszámokra 
vonatkozó biztonsági szabályokat, 
még akkor sem, ha sokszori 
használat után kiismerte az 
elektromos szerszám működését. 
A figyelmetlen kezelés a másodperc 
töredéke alatt súlyos sérülésekhez 
vezethet.

4  Az elektromos kéziszerszám 
használata és kezelése

a Ne terhelje túl a készüléket. 
A munkájához megfelelő elekt-
romos kéziszerszámot használ-
ja. A megfelelő elektromos kézi-
szerszámmal jobban és biztonsá-
gosabban dolgozhat az adott telje-
sítményzónában.

b Ne használjon olyan készüléket, 
amelynek hibás a kapcsolója. Az 
az elektromos kéziszerszám, ame-
lyet nem lehet többé be- vagy 
kikapcsolni, veszélyes, és meg kell 
javíttatni.

c Mielőtt beállításokat végezne a 
készüléken, tartozékokat cserél-
ne, vagy eltenné a készüléket, 
húzza 
ki a csatlakozódugaszt az aljzat-
ból, és/vagy vegye ki belőle az 
akkumulátort. Ezek az óvintézke-
dések meggátolják az elektromos 
kéziszerszám véletlenszerű elindí-
tását.

d A használaton kívüli elektromos 
kéziszerszámokat gyermekek 
számára hozzáférhetetlen 
helyen kell tárolni. Ne 
engedje át a készüléket olyan 
személyeknek, akik nem ismerik 3
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azt vagy nem olvasták el a jelen 
utasításokat. Az elektromos kézi-
szerszámok veszélyesek, ha 
tapasztalatlan személyek használ-
ják őket.

e Végezze körültekintően a készü-
lék karbantartását. Ellenőrizze, 
hogy a mozgó alkatrészek töké-
letesen működnek-e, nem szo-
rulnak-e, nem töröttek-e az 
alkatrészek, illetve nem sérül-
tek-e annyira, hogy az elektro-
mos kéziszerszám nem működik 
tökéletesen. Mielőtt üzembe 
helyezné a készüléket, javíttassa 
meg a meghibásodott alkatré-
szeket. Sok baleset okozója az 
elektromos kéziszerszámok nem 
megfelelő karbantartása.

f Tartsa tiszta, éles állapotban a 
vágószerszámokat. A rendszere-
sen ápolt, éles vágóéllel rendelke-
ző vágószerszámok kevésbé szo-
rulnak be, és könnyebben vezet-
hetők.

g Az elektromos kéziszerszámot, 
a tartozékokat, a szerszámfeje-
ket stb. a jelen utasításoknak 
megfelelően kell használni. Ilyen 
esetekben vegye figyelembe a 
munkakörülményeket és az 
elvégzendő tevékenységet. Az 
elektromos kéziszerszámoknak az 
előírttól eltérő célra történő hasz-
nálata veszélyes helyzeteket 
teremthet.

h A markolatokat és fogófelülete-
ket tartsa szárazon, tisztán, 
olaj- és zsírmentesen. A csúszós 
markolatok és fogófelületek elle-

hetetlenítik az elektromos szer-
szám biztonságos kezelését és 
használatát a váratlan helyzetek-
ben.

5  Akkus szerszámok használata 
és kezelése

a Csak a gyártó által ajánlott töl-
tőket használja az akkuk feltöl-
téséhez. Az egy adott típusú 
akkuhoz előírt töltő más típusú 
akkukhoz történő használata során 
tűzveszély áll fenn.

b Az elektromos szerszámokban 
csak az arra előírt akkumuláto-
rokat használja. Más típusú 
akkuk használata sérülésekhez és 
tűzveszélyhez vezethet.

c A használaton kívüli akkut tartsa 
távol gémkapcsoktól, érméktől, 
kulcsoktól, szegektől, csavarok-
tól vagy más, kisméretű fémtár-
gyaktól, amelyek az érintkezők 
áthidalását okozhatják. Az 
akkuérintkezők közti rövidzárlat 
égési sérüléseket vagy tüzet okoz-
hat.

d A helytelen használat során az 
akkuból folyadék szivároghat ki. 
Az ezzel a folyadékkal való 
érintkezést kerülni kell. Véletlen 
érintkezés esetén alaposan 
öblítse le vízzel az érintett bőrfe-
lületet. Ha a folyadék szembe 
jut, forduljon orvoshoz. A kifolyó 
akkufolyadék bőrpírhoz vagy égési 
sérülésekhez vezethet.

4
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e   Ne használjon sérült vagy 
módosított akkut. A sérült vagy 
módosított akkuk viselkedése 
kiszámíthatatlanná válhat és tüzet, 
robbanást és ezáltal sérülésve-
szélytt okozhatnak. 

f   Ne tegye ki az akkut nyílt láng-
nak vagy magas hőmérséklet-
nek. A tűz vagy 130 °C feletti 
hőmérsékletek robbanást idézhet-
nek elő. 

g Tartsa be a töltésre vonatkozó 
utasításokat és soha ne töltse az 
akkut vagy az akkus szerszámot 
az üzemeltetési útmutatóban 
megadott hőmérséklet tartomá-
nyon kívül. A hibás töltés vagy a 
megengedett hőmérséklet tartomá-
nyon kívüli töltés tönkreteheti az 
akkut és növelheti a tűzveszélyt.

6 Szerviz

a Az elektromos kéziszerszámo-
kat csak képzett szakszemély-
zettel és csak eredeti alkatré-
szek felhasználásával javíttassa. 
Ezzel biztosítja, hogy az elektro-
mos kéziszerszám biztonsága 
megmarad.

b Soha ne végezzen karbantartást 
sérült akkukon. Az akkuk vala-
mennyi karbantartását csak a 
gyártó vagy a felhatalmazott ügy-
félszolgálati helyek végezhetik.

7  Speciális biztonsági utasítások 
fúrógépekhez:

1) Biztonsági utasítások minden 
munkához

a Ütvefúrás során viseljen hallás-
védőt! A zajhatás hallásvesztést 
okozhat.

b Használja (a) kiegészítő 
fogantyú(ka)t. A gép feletti uralom 
elvesztése sérülésekhez vezethet.

c Támassza le jól az elektromos 
szerszámot a használat előtt. Ez 
az elektromos szerszám magas 
nyomatékot állít elő. Amennyiben 
az elektromos szerszám a haszná-
lat során nincs jól letámasztva, az a 
szerszám feletti uralom elvesztésé-
hez vezethet és sérülésekkel járhat.

d Az elektromos szerszámot a szi-
getelt fogantyúfelületeknél fogva 
tartsa, ha olyan munkákat 
végez, amelyek során fennáll a 
veszély, hogy rejtett elektromos 
vezetékekbe vagy a saját csatla-
kozóvezetékébe ütközhet. A 
feszültség alatt álló vezetékkel tör-
ténő érintkezés során a készülék 
fémrészei is feszültség alá kerül-
hetnek és áramütést okozhatnak.

2)  Biztonsági utasítások hosszú 
fúró használatakor

a  Soha ne fúrjon nagyobb fordu-
latszámmal, mint a fúró maximá-
lisan megengedett fordulatszá-
ma. Magasabb fordulatszámoknál 
a fúró kissé meggörbülhet és ami-
kor a munkadarabbal nem érint-
kezve szabadon forog, sérüléseket 
okozhat.

b   A fúrást mindig alacsony fordu-
latszámmal kezdje, amikor a 
fúró már érintkezik a munkada- 5
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rabbal. Magasabb fordulatszá-
moknál a fúró kissé meggörbülhet 
és amikor a munkadarabbal nem 
érintkezve szabadon forog, sérü-
léseket okozhat.

c  Ne fejtsen ki túl nagy nyomást és 
a fúrót csak hosszirányban nyom-
ja. A fúrók elgörbülhetnek

8  Az akkukra/töltőkre vonatkozó 
biztonsági utasítások

Ezt a készüléket használhatják 8 éves 
vagy annál idősebb gyermekek, illetve 
csökkent fizikai, érzékszervi, vagy 
mentális képességekkel rendelkező, 
vagy kellő tudással és belátással nem 
rendelkező személyek is, ha az emlí-
tett személyek a biztonságukért fele-
lős, a készülék biztonságos használa-
tának módjával és az esetleges veszé-
lyekkel tisztában lévő személy felügye-
lete alatt állnak, vagy ilyen személytől 
kaptak utasítást a berendezés haszná-
latára vonatkozóan. Gyermekeknek a 
készülékkel játszani tilos. Gyermekek 
felügyelet nélkül nem végezhetik a 
tisztítást és a felhasználó által végez-
hető karbantartást. 

a Gyermekek nem játszhatnak a 
készülékkel. Felügyelet nélkül 
gyermekek nem végezhetik a 
készülék tisztítását és karban-
tartását.

b Ha megsérül a töltőkészülék 
hálózati kábele, a cserét a 
veszélyek elkerülése érdekében 
a gyártóval vagy a vevőszolgála-
tával, illetve egy hasonló képesí-
tésű szakemberrel kell elvégez-
tetni.

c Ne töltsön fel nem tölthető ele-
meket a töltőkészülékkel.

d Töltés közben egy jól szellőző 
felületen állítsa a töltőkészülé-
ket az akkuval.

e Húzza ki a töltőkészüléket az 
áramellátásról és hagyja azt 
lehűlni tisztítás, karbantartás és 
tárolás előtt.

f Óvja a villamos részeket a ned-
vességtől. Az áramütés elkerülése 
érdekében tisztítás vagy üzemelés 
közben soha ne merítse vízbe 
vagy más folyadékba az elektro-
mos részeket. Soha ne tartsa a 
töltőkészüléket folyó víz alá. 
Kérjük, vegye figyelembe a tisztí-
tásra és karbantartásra vonatkozó 
utasításokat.

g Ne engedje, hogy a töltőkészü-
léket eső vagy nedvesség érje. 
Ha víz kerül a töltőbe, nő az ára-
mütés kockázata.

h Csak a gyártó által ajánlott töl-
tőkészüléket használjon az 
akkuk töltéséhez. Az egy adott 
típusú akkuhoz előírt töltő más 
típusú akkukhoz történő használa-
ta során tűzveszély áll fenn.

i Ne töltsön idegen akkukat. A töl-
tőkészülék csak a vele együtt szál-
lított akkuk töltésére alkalmas, a 
műszaki adatokban megadott 
feszültség mellett. Különben tűz- 
és robbanásveszély áll fenn.

6
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j Tartsa tisztán a töltőkészüléket. 
Szennyeződések esetén fennáll az 
áramütés veszélye.

k Minden használat előtt ellenőriz-
ze a töltőkészüléket, a kábelt és 
a csatlakozódugaszt. Ne hasz-
nálja a töltőkészüléket, ha azon 
sérüléseket tapasztal. A töltőké-
szüléken és/vagy 
a csatlakozóvezetéken tapasz-
talt sérülések esetén 
a töltőkészüléket le kell selejtez-
ni, és azonos típusú töltőkészü-
lékre kell cserélni. 
A sérült töltőkészülék, kábel 
vagy csatlakozódugasz növeli az 
áramütés kockázatát.

l Ne használja a töltőkészüléket 
könnyen gyulladó felületen (pl. 
papíron, textílián stb.), ill. gyúl-
ékony környezetben, és ne 
takarja azt le. A töltőkészülék töl-
tés során fellépő felmelegedése 
tűzveszélyt jelent.

m A helytelen használat során az 
akkuból folyadék szivároghat ki. 
Az ezzel a folyadékkal való 
érintkezést kerülni kell. Véletlen 
érintkezés esetén alaposan 
öblítse le vízzel az érintett bőrfe-
lületet. Ha a folyadék szembe 
jut, forduljon orvoshoz. A kifolyó 
akkufolyadék bőrpírhoz vagy égési 
sérülésekhez vezethet.

n Ne nyissa fel az akkut. 
Rövidzárlat veszélye áll fenn.

0 Védje az akkut hőtől – pl. folya-
matos napsugárzástól – és tűz-
től. Robbanásveszély áll fenn.

p Ne zárja rövidre az akkut. 
Robbanásveszély áll fenn.

q Az akkuk megrongálódása 
és szakszerűtlen használata 
esetén gőzök szabadulhatnak 
fel. Engedjen be friss levegőt, 
panaszok jelentkezése esetén for-
duljon orvoshoz. A gőzök ingerel-
hetik a légutakat.

2 –  Készüléktől függő  
biztonsági utasítások

FIGYELEM! A gép LED-es 
munkaterület megvilágítással 

rendelkezik. Ne nézzen közvetle-
nül a fénysugárba, mert ez szem-
károsodásokhoz vezethet. 

• A gépet, a tartozékokat és a töltő-
készüléket csak az arra kijelölt 
alkalmazási területen használja!

• Mielőtt letenné a kezéből az akkus 
fúró-csavarozót, figyeljen arra, 
hogy valamennyi forgó alkatrész 
leálljon.

• A csavarozás során kerülje a gya-
kori megszorulást.

• A töltőkészüléket csak a típustáb-
lán megadott feszültségforrásra 
szabad csatlakoztatni.

• Az akkut csak az ahhoz tartozó 
töltőkészülékkel töltse fel.

• Védje a nedvességtől a töltőké-
szüléket és az akkus fúró-csavaro-
zót. Soha ne merítse vízbe!

7
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• Ne használja a töltőkészüléket 
szabadban.

• Az akku védelme érdekében ne 
tegye ki azt 40 °C feletti hőmér-
sékletnek.

FIGYELEM! Ne zárja rövidre 
az érintkezőket az akkun és 

a töltőkészüléken!

• Töltés során ügyeljen a helyes 
„+/–” polaritásra.

• Ne dobja az akkut nyílt lángba.

A biztonsági szimbólumok magya-
rázata

Ne dobja a gépet és a töltő-
készüléket a háztartási hul-
ladékok közé. A készüléke-
ket környezetkímélő módon 

kell ártalmatlanítani, ha meg szeretne 
válni azoktól. A gépet és a töltőkészü-
léket adja le a helyi gyűjtőhelyen.

Ne ártalmatlanítsa az 
akkut a háztartási hulladé-
kokkal együtt. Az akkut 

környezetkímélő módon kell ártal-
matlanítani, ha meg szeretne válni 
attól. Az akkut adja le a helyi gyűjtő-
helyen.

 Fontos! Vegye 
figyelembe a hasz-
nálati útmutatóban 
foglaltakat!

 Fontos! Olvassa el 
a töltőkészülék 
üzemeltetési 
útmutatóját!

Önkéntes „ellenőrzött biz-
tonság” minőségi pecsét.

A CE a „Conformité 
Européenne“ rövidítése, 
amely a következőt jelenti: 

„Az EU irányelveknek történő megfe-
lelés“. A CE-jelöléssel a gyártó iga-
zolja, hogy a jelen termék megfelel 
az érvényes európai irányelveknek

II-es érintésvédelmi osz-
tály A ház duplán védőszi-
getelt. Ez a jel szimbolizál-

ja, hogy a jelen termék megfelel a II. 
védelmi osztálynak. Ez azt jelenti, 
hogy a termék megerősített vagy 
kettős szigeteléssel rendelkezik a 
hálózati áramkör és a kimeneti 
feszültség illetve a fémház között.

Csak száraz belterületen 
való használatra 

Biztosíték  

Ne tegye ki az 
akkut 40 °C feletti hőmér-
sékletnek!

  Kerülje az akku 
vízzel való érintke-
zését!Ne dobja az 
akkut vízbe! 
Robbanásveszély!

Ne dobja az akkut a 
WC-be! 

Ne dobja az 
akkut tűzbe! 
Robbanásveszély!
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Ez a szimbólum mutatja a 
készülék polaritását.

3 –  Szerkezeti elemek 
(1. ábra)

 1  Gyorsszorító fúrótokmány
 2  Forgatónyomaték előválasztó
 3  Hajtómű átkapcsoló
 4  Jobb-/balmenet átkapcsoló
 5  Fogantyú
 6  Akku
 7  Akku kioldógomb
 8  Töltőaljzat
 9  Akku tartó
10  LED munkalámpa
11   Be-/kikapcsoló fordulatszám 

szabályozással
12  Akku kapacitás kijelző 
13  A töltőkábel csatlakozó dugasza
14  Hálózati-/töltőkészülék
15  Töltési állapot ellenőrző lámpa

4 – A csomagolás tartalma

• Akkus fúró-csavarozó
• Li-ion akku
• Hálózati-/töltőkészülék
• Kezelési útmutató
• Garanciajegy

5 –  Rendeltetésszerű  
használat

Fúrás fába és fémbe, csavarozás. 
A gépet, a töltőkészüléket és a tarto-
zékokat (vegye figyelembe a gyártói 
adatokat!) csak azok előírásoknak 
megfelelő alkalmazási területen 
használja! Minden egyéb felhaszná-
lás kifejezetten tilos!

Ezt a gépet csak a ház körüli hasz-
nálatra tervezték.

Nem rendeltetésszerű használat

A gép minden olyan felhasználása, 
amely nem szerepel a 
„Rendeltetésszerű használat” című 
pontban, nem rendeltetésszerű 
használatnak minősül.

Az elektromos szerszám nem előírt 
célokra történő felhasználásával 
olyan veszélyhelyzeteket teremthet, 
amelyek sérüléseket okozhatnak. 
Ne használjon olyan tartozékot, 
amelyet nem kifejezetten ehhez az 
elektromos szerszámhoz terveztek.

Sérülésveszély áll fenn. A hibás 
használatból eredő valamennyi anya-
gi kárért és személyi sérülésért a 
gép felhasználója felel. 

Más, ill. nem eredeti alkatrészek 
használata esetén a gyártó által vál-
lalt jótállás érvényét veszti.

Fennmaradó kockázatok: 

A jelen elektromos szerszám üzeme-
lési útmutatója az elektromos szer-
számokkal való biztonságos munka-
végzésre vonatkozó részletes utasí-
tásokat tartalmaz. Ennek ellenére 
minden elektromos szerszám hordoz 
magában bizonyos fennmaradó koc-
kázatot, amelyeket a meglévő biz-
tonsági berendezések használatával 
nem lehet teljesen kizárni. Ezért az 
elektromos szerszámot mindig a 
megfelelő elővigyázatossággal kell 
használni. 
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Fennmaradó kockázat lehet  
például:

• A forgó alkatrészek vagy a betét-
szerszámok érintése.

• Elrepülő munkadarabok vagy 
munkadarabrészek okozta sérülés.

• A motor elégtelen szellőzésekor 
fellépő tűzveszély.

• A hallásvédő nélküli munkavégzés 
során fellépő halláskárosodás.

A biztonságos munkavégzés függ 
attól is, mennyire ismeri a kezelősze-
mélyzet az adott elektromos szer-
szám kezelését! A gépre vonatkozó 
megfelelő ismeretek, valamint a 
munkavégzés közbeni megfontolt 
viselkedés segítenek a fennmaradó 
kockázatok csökkentésében. 

FIGYELMEZTETÉS! Ez az 
elektromos szerszám az üze-

melés során elektromágneses 
mezőt kelt. Ez a mágneses mező 
bizonyos körülmények között 
befolyásolhatja az aktív vagy pasz-
szív orvosi implantátumokat. A 
komoly vagy halálos sérülések 
veszélyének csökkentése érdekében 
javasoljuk, hogy az orvosi implantá-
tumokkal élő személyek konzultálja-
nak orvosukkal vagy a gyártóval, 
mielőtt kezelnék az elektromos szer-
számot.

6 – Műszaki információk

Műszaki adatok

AS18A akkus fúró-csavarozó

Névleges 
feszültség 18 V
Üresjárati 
fordulatszám 1. fokozat 
  n0 = 0-400 min-1 
  2. fokozat 
  n0 = 0-1500 min-1

Szerszám 
felfogatás max. 10 mm
Max. fúrási 
kapacitás: acélban Ø 10 mm 
  fában Ø 30 mm
Munkalámpa LED

AS18VLPAP akku

Akku 18 V /1500 Ah  
  Li-ion/27 Wh
Töltési idő kb. 1 óra 

Töltőkészülék 
RSS1006-324216-W2E-B-D-C

Bemenet:  100-240 V~/ 
  50/60 Hz/1,4 A
Kimenet:   21,6 V /1,5 A

FIGYELEM! Csak 18 V-os 
feszültségű, 1500 mAh kapa-

citású és öt cellás akkut töltsön 
fel. Más típusú akkuk felrobban-
hatnak.

Ez az AS18A akkus fúró-csavarozó 
kizárólag az RSS1006-324216-W2E-
B-D-C típusú töltőkészülékkel tölthe-
tő. Más töltőkészülékek bárminemű 
használata, valamint az RSS1006-
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324216-W2E-B-D-C töltőkészülék a 
megadottaktól eltérő áramellátáson 
történő használata személyi sérülés-
sel és anyagi károkkal járó baleset-
hez vezethet.

A műszaki változtatások joga fenn-
tartva.

a Conmetall Meister GmbH 
42349 Wuppertal bejegyzett 
védjegye 

Zaj/vibráció 

Zajkibocsátás 

Hangteljesítmény-szint  
LWA: 67,8 dB(A), 
Bizonytalanság KWA: 3,0 dB(A). 
 
Hangnyomásszint  
LpA: 78,8 dB(A), 
Bizonytalanság KpA: 3,0 dB(A).

Kéz-kar vibráció

Fúrás fémbe: 
ah: 1,756 m/s2 
Bizonytalanság K: 1,5 m/s2.

Zajra/vibrációra vonatkozó  
információ

A megadott zaj- és rezgésértékek 
meghatározása a következő szabvá-
nyok szerint történt: EN 62841

A megadott rezgéskibocsátási érték 
mérése szabványosított ellenőrzési 
eljárás szerint történt, ez az érték 
egy elektromos szerszámnak más 
elektromos szerszámmal való össze-
hasonlítására használható.

A megadott rezgéskibocsátási érték 
a hátrányos befolyásolás hozzávető-
leges felbecslésére is használható.

FIGYELEM! A rezgéskibocsá-
tási érték az elektromos 

szerszám használata során eltér-
het a megadott értéktől attól füg-
gően, hogyan használják az elekt-
romos szerszámot.

Törekedjen arra, hogy a rezgés 
okozta terhelést a lehető legala-
csonyabb szinten tartsa. A rezgés-
terhelés csökkentésére vonatkozó 
intézkedések lehetnek például a 
kesztyű viselete a szerszám hasz-
nálata közben, valamint a munka-
végzés időbeli korlátozása. Az 
üzemelési ciklus minden részét 
figyelembe kell venni (például azt 
az időt, amikor az elektromos 
szerszám ki van kapcsolva, és azt 
is, amikor be van kapcsolva, de 
terhelés nélkül fut).

FIGYELEM! A gép által oko-
zott bizonyos zajterhelés 

nem kerülhető el. Ezért az intenzív 
zajjal járó munkavégzést az arra 
engedélyezett és kijelölt idősza-
kokban kell végezni. Tartsa be az 
esetleges pihenőidőket, és korlá-
tozza a munkavégzés időtartamát 
a minimálisan szükségesre. 

FIGYELEM! A zajhatás hal-
láskárosodáshoz vezethet. 

Ezért csak megfelelő hallásvédő-
vel dolgozzon. A közelben tartóz-
kodó személyeknek is megfelelő 
hallásvédőt kell viselniük.

5400440-Akku-Bohrs_man2.indd   11 14.06.19   10:45



12

7 –  Kicsomagolás és ellenőr-
zés

1. Távolítsa el a csomagolóanyagot 
és az összes védőfóliát. 

2. Figyeljen arra, hogy a csomagoló-
anyagok és a védőfóliák ne kerül-
jenek gyermekek kezébe. 
Fulladásveszély! 

3. Ellenőrizze a gépet és az összes 
tartozékot, hogy minden megvan-e 
és nincsenek-e látható sérülések. 
Bármilyen kár esetén a gépet tilos 
üzembe helyezni.

8 – Az akku feltöltése

FIGYELEM! Ennek az 
AS18A típusú akkus 

fúró-csavarozónak az AS18VLPAP 
típusú akkuja kizárólag az 
RSS1006-324216-W2E-B-D-C típu-
sú töltőkészülékkel tölthető. Más 
töltőkészülékek bárminemű hasz-
nálata, valamint az RSS1006-
324216-W2E-B-D-C típusú töltőké-
szülék a típustáblán megadottak-
tól eltérő áramellátáson történő 
használata személyi sérüléssel és 
anyagi károkkal járó balesethez 
vezethet.

Lítium-ion akkutechnológia

Ez az újszerű akku a szokásos 
Ni-Cd akkukkal szemben jelentős 
előnyökkel rendelkezik:

• Nincs memóriahatás, azaz az 
akkut a töltésszinttől függetlenül 
kapacitáscsökkenés nélkül bármi-

kor fel lehet tölteni a használat 
előtt vagy után.

• Rendkívül alacsony szintű önkisü-
lés, így hosszabb állásidő után is 
használatra kész.

• Kis tömeg

• Hosszú élettartam

Az akku kivétele (2. ábra) 

Nyomja meg az akku reteszkioldó 
gombját (7), és húzza ki az akkut (6) 
az akku tartóból (9).

Az akku behelyezése (2. ábra) 

Tolja az akkut (6) ütközésig az akku 
tartóba (9), és hagyja, hogy a helyére 
kattanjon.

Az akku feltöltése (3. ábra) 

FIGYELEM! Az akkut gyárilag 
nem töltötték fel teljesen. Az 

akkut az első használat előtt fel 
kell tölteni.

FIGYELEM! Az akku feltölté-
séhez csak a hozzá mellékelt 

hálózati-/ töltőkészüléket (14) 
használja.

FIGYELEM! A töltő csatlakoz-
tatása előtt ellenőrizze, hogy 

a hálózati-/ töltőkészülék (14) 
feszültségadatai megegyeznek-e 
az Önnél rendelkezésre álló elekt-
romos hálózatának hálózati 
feszültségével.
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1. Dugja be a hálózati -/ töltőkészü-
lék (14) hálózati dugaszát a duga-
szoló aljzatba. 

2. Dugja be a töltőkábel (13) duga-
szát az akku (6) töltőaljzatába (8).

3. A töltésjelző (15) az akkuban (6) 
pirosan kezd világítani.

 A töltésjelző zölden világít, ha az 
akku teljesen fel van töltve. 

4. Válassza le a hálózati-/ töltőkészü-
léket a hálózatról.

5. Húzza ki a töltőkábel dugaszát az 
akku töltőaljzatából.

FIGYELEM! Az akkut a feltöl-
tés után el kell távolítani a 

töltőről. A töltő és az akku töltés 
közbeni folyamatos felmelegedése 
természetes jelenség és nem utal 
hibás működésre.

Az akku töltésszintjének ellenőr-
zése (4. ábra)

Az üzemelés alatt világít az akku 
kapacitás kijelzője (12) a töltési álla-
pot ellenőrzéséhez. 

A töltési állapot kijelzése a követke-
zők szerint történik:

• zöld/sárga/piros: 
Az akku teljesen fel van töltve.

• sárga/piros:  
Az akku részben lemerült.

• piros: 
Az akkut fel kell tölteni.

9 – Üzemeltetés

Forgatónyomaték előválasztás 
(5. ábra)

Az akkus fúró-csavarozó a csavar- 
vagy fúrófejek megrongálódásának 
elkerülése érdekében 22+1-fokozatú 
forgatónyomaték előválasztóval ren-
delkezik. A forgatónyomaték elővá-
lasztó (2) akkus fúró-csavarozón való 
elforgatásával beállíthatja a minden-
kor szükséges fokozatot, 1-től (köny-
nyen járó csavarok) a max.-ig (nehe-
zen járó csavarozás/fúrás). Mindig a 
mindenkori munkavégzéshez legin-
kább illő forgatónyomatékot válasz-
sza ki. 

A fúrás beállítást ne használja csava-
rozáshoz.

Szerszám befogás

A fúrótokmány (1) a kereskedelem-
ben kapható, max. 10 mm átmérőjű 
csavarbehajtó bitek, bittartók és 
fúrók befogására alkalmas. Csak 
olyan szerszámot használjon, ame-
lyet biztonságosan be lehet fogatni a 
fúrótokmányba és amelyet ehhez a 
géphez terveztek. Lásd „Műszaki 
adatok”.

A gépen gyorsszorító fúrótokmány-
nyal (1) rendelkezik. 

Ezzel a tartozékokat kézi üzemmód-
ban gyorsan és tokmánykulcs nélkül 
ki lehet cserélni.

• Nyissa ki a gyorsszorító fúrótok-
mány pofáit, ehhez forgassa el a 
gyorsszorító fúrótokmányt az óra-
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mutató járásával ellentétes irány-
ba. Annyira nyissa ki a gyorsszorí-
tó fúrótokmányt, hogy be tudja 
helyezni a szerszámot. 

• Dugja be a szerszámot a gyorsz-
szorító fúrótokmányba.

• Forgassa el a gyorsszorító fúrótok-
mányt az óramutató járásával 
megegyező irányba és utána 
húzza meg.

FIGYELEM! A véletlen bekap-
csolás sérülésveszélyt jelent. 

Állítsa a forgásirány-kapcsolót a 
gép leállított állapotában középál-
lásba a be-/ kikapcsoló retesz 
aktiválásához.

FIGYELEM! Vágási sérülések 
veszélye.

• Húzzon kesztyűt a fúró gyorsz-
szorító fúrótokmányba való 
befogásakor.

• A szerszám befogásához húzza 
meg a gyorsszorító fúrótok-
mányt.

A jobb-/balmenetes gép fúró-
tokmányát mindig egy bal-

menetes csavarral rögzítik. Ezt a 
tokmánycsere előtt elölről a fúró-
tokmányon (1) keresztül meg kell 
lazítani. A balmenetes csavarokat 
csak jobbra forgatással lehet 
meglazítani.

Be-/kikapcsoló (6. ábra)

•  Bekapcsolás:  
Nyomja meg a be-/kikapcsolót 

(11): A csavarozási-/vagy fúrási 
folyamat elkezdődik. Csavarozás/ 
fúrás közben a kapcsolót nyomva 
kell tartani. A LED munkalámpa 
(10) világít.

•  Kikapcsolás:  
Amint a csavart vagy a fúrót telje-
sen be- vagy kicsavarozta, enged-
je el a be-/kikapcsolót. A csavaro-
zási-/vagy fúrási folyamat befeje-
ződik és a LED munkalámpa kial-
szik.

LED munkalámpa (6. ábra)

Amíg a gép bekapcsolt állapotban 
van, a sötétebb munkavégzési terü-
leteken a jobb láthatóság és a biz-
tonságosabb munkavégzés érdeké-
ben a LED munkalámpa (10) világít. 
A be-/kikapcsoló elengedésével a 
munkalámpa kialszik.

FIGYELEM! LED munkalám-
pa! Ne nézzen közvetlenül a 

fénysugárba, mert ez szemkároso-
dásokhoz vezethet.

10 – Használati mód

Elektronikus fordulatszám-szabá-
lyozás

Az elektromos fordulatszám szabá-
lyozással lehetőség nyílik arra, hogy 
a fordulatszámot a mindenkori mun-
kafolyamathoz hozzá lehessen igazí-
tani.

• Kis nyomás a be-/kikapcsolóra 
(11) = alacsony fordulatszám szo-
ros csavarok meglazításához.
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• Teljesen lenyomott kapcsoló = a 
lehető legnagyobb fordulatszám 
fúráshoz.

FIGYELEM! Kerülje el, hogy a 
motor fúrás vagy csavarozás 

közben leálljon!

Forgásirány, jobb-/balmenet 
(7. ábra)

A forgásirányt az üzemkapcsoló 
felett található „jobb-/balmenet” 
átkapcsolóval (4) állíthatja be.

FIGYELEM! A forgásirányt 
csak álló motor mellet sza-

bad megváltoztatni!

• Csavarok becsavarása: 
A jobb-/balmenet átkapcsolót (4) 
állítsa jobbmenetre.

• Csavarok kicsavarozása: 
A jobb-/balmenet átkapcsolót (4) 
állítsa balmenetre.

• Biztonsági állás: A kapcsoló 
középső állása; a tolókapcsoló 
ezen állásában a gép nem üzemel-
tethető, pl. munkaszünetekben, 
bit- vagy fúrócserénél.

FIGYELEM! Túltekerés veszé-
lye a csavarok túl mélyre 

való becsavarozásával. Kísérje 
figyelemmel a csavarozás folya-
matát és adott esetben hagyja azt 
egy kicsit korábban abba, majd a 
csavart csavarhúzóval húzza meg. 
Végezzen próbacsavarozásokat!

Hajtómű átkapcsoló (8. ábra)

A hajtómű átkapcsolóval (3) két 
különböző fordulatszám-tartomány 
választható ki.

• 1-es kapcsolóállás: 0–400 min-1 
csavarok be- és kicsavarásához

• 2-es kapcsolóállás: 0–1500 min-1 
csavarozáshoz és fúráshoz

A kiválasztandó fordulatszám-tarto-
mány a mindenkori anyagtól és a 
tervezett tevékenységtől függ, és 
csak próbadarabon való munkavég-
zéssel határozható meg.

FIGYELEM! Az átkapcsolást 
csak álló motor mellett 

végezze el.

11 – A használat után

• A gép kikapcsolásához engedje el 
a be-/kikapcsolót.

• Állítsa a bal-/jobbmenet forgási-
rány átkapcsolót a középső hely-
zetbe, hogy blokkolja a be-/ kikap-
csolót és megakadályozza a gép 
véletlen elindulását.

• Vegye ki az akkut és a betétszer-
számot, mielőtt megtisztítaná és 
elrakná a gépet.

• Tisztítsa meg a gépet a „Tisztítás 
és karbantartás” részben leírtak 
szerint.
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12 –  Tisztítás és  
karbantartás

Tisztítás

VIGYÁZAT! Áramütés! 

FIGYELMEZTETÉS! 
Elektromos áramütés  

veszélye!

• Várja meg, míg a gép lehűl és 
vegye ki az akkut a gépből.

• A töltőkészülék tisztítása előtt min-
dig húzza ki a hálózati dugót.

• Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön víz 
a gép belsejébe.

• Semmi esetre se rongálja meg a 
gép felületeit.

• Ne használjon agresszív tisztító-
szert, fém- vagy műanyag sörtés 
kefét, valamint karcoló vagy fémes 
tisztítóeszközt, mint pl. kést, 
kemény spaklit és hasonlókat.

• Használjon kímélő tisztítószert és 
száraz vagy nedves, de nem csö-
pögő kendőt. Semmi esetre se 
használjon oldószertartalmú tisztí-
tószert!

• A szellőzőnyílásokat mindig tartsa 
porlerakódásoktól mentesen, hogy 
a gép túlmelegedését megakadá-
lyozza.

• A gépet és tartozékait száraz ken-
dővel törölje szárazra.

• Javasoljuk, hogy minden használat 
után tisztítsa meg a gépet.

Karbantartás

A gép belsejében nincsenek a fel-
használó által karbantartandó vagy 
megkenendő részek.

13 – Tárolás és szállítás

Tárolás

1. Tisztítsa meg a készüléket a fent 
leírtak szerint.

2. Tárolja a készüléket száraz és 
gyermekek számára nem elérhető 
helyen.

3. A tárolás helye legyen száraz és 
fagymentes, az ideális környezeti 
hőmérséklet nem haladhatja meg 
az 40 °C-t.

FIGYELEM! A lemerült akkuk 
tárolása ún. mélykisüléshez 

vezethet. Ez tönkreteszi az akku-
cellákat, és az akku használhatat-
lanná válik.

Szállítás

Postai feladáshoz lehetőség szerint 
használja az eredeti csomagolást.

1. Kapcsolja ki a készüléket és vegye 
ki az akkut.

2. Lehetőség szerint használja a szál-
lítási védelmet.
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3. A készüléket csak a fogantyúnál 
fogva szállítsa.

4. Védje a készüléket erőteljes ütő-
désektől és rezgésektől, amelyek 
autóval való szállítás közben lép-
hetnek fel.

5. Óvja a készüléket a kicsúszástól 
és a leeséstől.

14 – Ártalmatlanítás

FIGYELEM! A használhatat-
lanná vált elektromos és 

akkumulátoros készülékeket ne 
dobja a háztartási hulladékba! 
Ezeket a használt elektromos és  
elektronikai készülékekre  
vonatkozó 2012/19/EU  
irányelvnek megfelelően  
szelektíven kell gyűjteni, és  
környezetbarát  
módon,  
szakszerűen  
kell  
újrahasznosítani. 

A már nem használható 
elektromos készülékeket a helyi 
hulladékgyűjtőben kell leadni. A 
csomagolóanyagokat fajtájuk 
szerint szelektíven kell gyűjteni,és 
a helyi rendelkezések szerint  
ártalmatlanítani. A részletekről  
tájékozódjon a helyi önkormány-
zatnál.

FIGYELEM! Az elemes vagy 
akkuval működtetett elektro-

mos készülékekből ki kell venni az 
elemeket vagy az akkukat, és azo-
kat az elemekre vonatkozó érvé-
nyes előírásoknak megfelelően 
kell ártalmatlanítani. Az elemeket 
és az akkukat soha ne dobja a 
háztartási hulladékba!

Kérjük, hogy a lemerült,  
ill. a használhatatlanná  
vált akkukat dobja a  
helyi gyűjtőhelyek vagy  
az akkukat forgalmazó  
kereskedelem erre  
kijelölt.

Az elemeket és akkukat nem sza-
bad a háztartási hulladékok közé 
tenni

Felhasználóként Önnek törvényi-
leg maghatározott kötelessége, 
hogy valamennyi elemet és akkut, 
függetlenül attól, hogy káros anya-
gokat* tartalmaznak-e vagy sem, 
az önkormányzat vagy a városrész 
gyűjtőhelyén, illetve a kereskede-
lemben leadja, hogy ezek az anya-
gok környezetre nem ártalmas 
megsemmisítésre kerülhessenek.

*  gal jelölve: 
Cd = kadmium, 
Hg = higany, 
Pb = ólom

Li-Ion
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15 – Zavarok és elhárításuk

 Hiba Lehetséges ok és elhárításuk

 Nem működik. – Feltöltötte az akkut? 
  – A forgásirány átkapcsoló középállásban 
   van? (Ilyenkor a gépet nem lehet 
   bekapcsolni).

 A be-/kikapcsoló gombot – A forgásirány átkapcsoló középállásban 
 nem lehet megnyomni.  van

 A gép nem indul el. – Lehetséges, hogy a szénkefék elkoptak. 
   Forduljon egy szakműhelyhez.

 A fúró nem megy be/alig – Kalapácsfúróra van szükség? 
 megy be a fúrandó anyagba. – A megfelelő fúrót választotta? 
  –  A gépet véletlenül balmenetre állították?

Minden egyéb zavar és hibás működés esetén forduljon a garanciapapírokban 
megadott ügyfélszolgálathoz.

16 – Pótalkatrészjegyzék

A következő alkatrészek költségtérí-
téssel megrendelhetők az ügyfél-
szolgálaton keresztül

Akku: AS18VLPAP, cikksz. 5901380

17 –  Szervizre vonatkozó 
tudnivalók

•  A gépet, a kezelési útmutatót és 
adott esetben a tartozékokat az 
eredeti csomagolásban tárolja. Így 
minden információ és alkatrész 
mindig kéznél van.

•  A Meister készülékek messzeme-
nően karbantartásmentesek, a 
burkolat tisztításához elegendő 

egy nedves kendő használata. A 
további tudnivalókat az üzemelte-
tési útmutatóban találja.

•  A Meister készülékeket szigorú 
minőségellenőrzésnek vetik alá. 
Amennyiben ennek ellenére 
működési hiba lépne fel, kérjük, 
küldje be a készüléket szervizünk 
címére. Haladéktalanul megkezd-
jük a javítását.

•  A hiba rövid leírása lerövidíti a 
hibakeresést és a javítási időt. A 
jótállási idő alatt kérjük, mellékelje 
a garanciajegyet és a vásárlást 
igazoló bizonylatot.

•  Amennyiben nem garanciális javí-
tásról van szó, a javítási költséget 
kiszámlázzuk.
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FONTOS! A készülék felnyitá-
sa a jótállási igény megszű-

nésével jár!

FONTOS! Kifejezetten felhív-
juk a figyelmét, hogy a ter-

mékszavatossági törvény szerint 
nem vállalunk felelősséget a 
készülékünk által okozott káro-
kért, amennyiben ezeket szaksze-
rűtlen javítás okozta, vagy ha az 
alkatrészcsere során nem a mi 
eredeti alkatrészünket vagy az 
általunk jóváhagyott alkatrészeket 
használták, és a javítást nem a 

Conmetall Meister GmbH ügyfél-
szolgálata vagy arra jogosult 
szakember végezte! Ugyanez 
vonatkozik a felhasznált tartozé-
kokra is.

•  A szállítási sérülések megelőzése 
érdekében a készüléket biztonsá-
gosan be kell csomagolni, vagy az 
eredeti csomagolást kell használni.

•  A jótállási idő letelte után is az  
Ön rendelkezésére állunk, és a 
Meister készülékek esetleges javí-
tásait kedvező áron végezzük el.
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