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1 – Allgemeine Sicherheits -
hin weise für den Um gang
mit Elektrowerk zeugen

WARNUNG! Lesen Sie alle Si -
cherheits hin weise und Anwei -

sun gen. Versäum nisse bei der
Einhal tung der Sicher heits hinweise
und An weisungen können elektri -
schen Schlag, Brand und/oder
schwere Verletzungen verur sa chen.

Bewahren Sie alle Sicher heits hin -
wei se und Anwei sungen für die
Zukunft auf.

Der in den Sicherheitshinweisen ver -
wen  dete Begriff „Elektrowerkzeug“
be zieht sich auf netzbetriebene
Elektro werkzeu ge (mit Netzkabel)
und auf akku betrie be ne Elektro -
werkzeuge (ohne Netzkabel).

1 Arbeits platz si cherheit

a Halten Sie Ihren Arbeitsbereich
sau ber und gut beleuchtet. Un -
ord nung und unbeleuchtete Ar -
beits  be reiche können zu Unfällen
führen.

b Arbeiten Sie mit dem Elektro -
werkzeug nicht in explosions ge -
fährdeter Umgebung, in der sich
brennbare Flüssigkeiten, Gase
oder Staub befinden. Elektro -
werk zeuge erzeugen Funken, die
den Staub oder die Dämpfe
entzünden können.

c Halten Sie Kinder und andere
Per sonen während der Benut -
zung des Elektrowerkzeugs
fern. Bei Ablen kung können Sie
die Kon trolle über das Gerät
verlieren.

Betriebsanleitung & Sicherheitshinweise
WARNUNG! Zur Verringerung eines Verletzungsrisikos Betriebsanleitung
bitte vor der ersten Inbetriebnahme sorgfältig lesen und zusammen mit
der Maschine aufbewahren! Bei Weitergabe des Gerätes an andere
Nutzer muss diese Betriebsanleitung ebenfalls weitergegeben werden.

D
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2 Elektri sche Sicherheit

a Der Anschlussstecker des Elek -
tro werkzeuges muss in die
Steck dose passen. Der Stecker
darf in keiner Weise verändert
werden. Verwen den Sie keine
Adapterste cker gemein sam mit
schutzge erd  e ten Elektro werk -
zeug. Unver änderte Stecker und
passende Steckdosen verringern
das Risiko eines elektri schen
Schlages.

b Vermeiden Sie Körperkontakt
mit geerdeten Oberflächen, wie
von Rohren, Heizungen, Herden
und Kühlschränken. Es besteht
ein erhöhtes Risiko durch elek -
trischen Schlag, wenn Ihr Körper
geerdet ist.

c Halten Sie das Gerät von Regen
oder Nässe fern. Das Eindringen
von Wasser in ein Elektrogerät er -
höht das Risiko eines elektri schen
Schlages.

d Zweckentfremden Sie das Kabel
nicht, um das Elektrowerkzeug
zu tragen, aufzuhängen oder um
den Netzstecker aus der Steck -
dose zu ziehen. Halten Sie das
Kabel fern von Hitze, Öl, schar -
fen Kanten oder sich bewegen -
den Geräteteilen. Beschä digte
oder verwickelte Kabel erhöhen
das Risiko eines elektrischen
Schla ges.

e Wenn Sie mit einem Elektro werk -
zeug im Freien arbeiten, verwen -

den Sie nur Verlänge rungs kabel,
die auch für den Außenbereich
zuge lassen sind. Die Anwendung
eines für den Außenbereich geeig -
neten Verlän gerungskabels ver rin -
gert das Risiko eines elektrischen
Schlages.

f Wenn der Betrieb des Elektro -
werkzeugs in feuchter Umge -
bung nicht vermeidbar ist,
verwenden Sie einen Fehler -
stromschutz schal ter. Der Einsatz
eines Fehler strom schutz schalters
vermindert das Risiko eines elek -
trischen Schla ges.

3 Sicher heit von Personen

a Seien Sie aufmerksam, achten
Sie darauf, was Sie tun, und
gehen Sie mit Vernunft an die
Arbeit mit ei nem Elektrowerk -
zeug. Benutzen Sie kein Elektro -
werk zeug, wenn Sie müde sind
oder unter dem Einfluss von
Drogen, Alkohol oder Medika -
men ten stehen. Ein Moment der
Unacht samkeit beim Gebrauch
des Elektro werkzeugs kann zu
ernsthaften Ver letzungen führen.

b Tragen Sie persönliche Schutz -
aus rüstung und immer eine
Schutz bril le. Das Tragen persön -
li cher Schut z aus rüstung, wie
Staub maske, rutsch feste Sicher -
heits schu he, Schutzhelm oder
Gehör schutz, je nach Art und
Einsatz des Elektrowerkzeuges,
ver ringert das Risiko von Verlet -
zungen.
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c Vermeiden Sie eine unbeabsich -
tigte lnbetriebnahme. Vergewis -
sern Sie sich, dass das Elektro -
werkzeug ausgeschaltet ist, be -
vor Sie es an die Stromversor -
gung und/oder den Akku an -
schlie ßen, es aufnehmen oder
tragen. Wenn Sie beim Tragen
des Geräts den Finger am Schal -
ter haben oder das Gerät einge -
schaltet an die Stromversorgung
anschlie ßen, kann dies zu
Unfällen führen.

d Entfernen Sie Einstellwerkzeuge
oder Schraubenschlüssel, bevor
Sie das Elektrowerkzeug ein -
schalten. Ein Werkzeug oder
Schlüs sel, der sich in einem dre -
henden Geräteteil befin det, kann
zu Verletzungen führen.

e Vermeiden Sie abnormale Kör -
per haltung. Sorgen Sie für einen
siche ren Stand und halten Sie
jederzeit das Gleichgewicht.
Dadurch können Sie das Elektro -
werkzeug in unerwar te ten Situ -
ationen besser kontrollieren.

f Tragen Sie geeignete Kleidung.
Tra gen Sie keine weite Kleidung
oder Schmuck. Halten Sie Haare,
Kleidung und Handschuhe fern
von sich bewe gen den Teilen.
Lockere Kleidung, Schmuck oder
lange Haare können von sich be -
wegenden Teilen erfasst werden.

g Wenn Staubabsaug- und -auf -
fang einrichtungen montiert wer -
den kön nen, vergewissern Sie
sich, dass diese angeschlossen

sind und rich tig verwendet wer -
den. Verwendung einer Staubab -
saugung kann Gefähr dun gen
durch Staub verringern.

4 Ver wen dung und Behandlung
des Elektro werkzeuges

a Überlasten Sie das Gerät nicht.
Verwenden Sie für Ihre Arbeit
das dafür bestimmte Elektro -
werk zeug. Mit dem passenden
Elektro werkzeug arbeiten Sie
besser und sicherer im angege -
benen Leis tungs bereich.

b Benutzen Sie kein Elektrowerk -
zeug, dessen Schalter defekt
ist. Ein Elektrowerkzeug, das sich
nicht mehr ein- oder ausschalten
lässt, ist gefährlich und muss
repariert werden.

c Ziehen Sie den Stecker aus der
Steckdose und/oder entfernen
Sie den Akku, bevor Sie Geräte -
ein stel lungen vornehmen, Zube -
hörteile wechseln oder das Ge -
rät weglegen. Diese Vor sichts -
maß nahme verhindert den unbe -
ab sich tig ten Start des Elek tro -
werkzeuges.

d Bewahren Sie unbenutzte Elek -
tro werkzeuge außerhalb der
Reich weite von Kindern auf.
Lassen Sie Personen das Gerät
nicht benutzen, die mit diesem
nicht vertraut sind oder diese
Anweisungen nicht gele sen
haben. Elektrowerkzeuge sind ge -
fährlich, wenn Sie von unerfah -
renen Personen benutzt werden.
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e Pflegen Sie das Gerät mit Sorg -
falt. Kontrollieren Sie, ob be -
weg liche Teile einwandfrei funk -
tio nieren und nicht klemmen, ob
Teile gebrochen oder so be -
schä  digt sind, dass die Funktion
des Elektrowerkzeuges beein -
trächtigt ist. Lassen Sie beschä -
digte Teile vor dem Einsatz des
Gerätes reparieren. Viele Unfälle
haben ihre Ursache in schlecht
gewarteten Elektrowerkzeugen.

f Halten Sie Schneidwerkzeuge
scharf und sauber. Sorgfältig ge -
pfleg te Schneidwerkzeuge mit
schar fen Schneidkanten verklem -
men sich weniger und sind
leichter zu führen.

g Verwenden Sie Elektrowerk zeug,
Zubehör, Einsatzwerkzeu ge usw.
entsprechend diesen Anweisun -
gen. Berücksichtigen Sie dabei
die Ar beitsbedingun gen und die
auszu führende Tä tigkeit. Der
Gebrauch von Elek tro werkzeugen
für andere als die vorgesehenen
Anwendungen kann zu gefährlichen
Situationen führen.

5 Verwendung und Behandlung
des Akkuwerkzeugs

a Laden Sie die Akkus nur mit
Ladegeräten auf, die vom
Hersteller empfohlen werden.
Für ein Ladegerät, das für eine
bestimmte Art von Akkus geeignet
ist, besteht Brandgefahr, wenn es
mit anderen Akkus verwendet
wird.

b Verwenden Sie nur die dafür
vorgesehenen Akkus in den
Elektro werkzeugen. Der
Gebrauch von anderen Akkus
kann zu Verletzungen und
Brandgefahr führen.

c Halten Sie den nicht benutzten
Akku fern von Büroklammern,
Münzen, Schlüsseln, Nägeln,
Schrauben oder anderen klei -
nen Metallgegenständen, die
eine Überbrückung der Kon -
takte verursachen könnten. Ein
Kurzschluss zwischen den Akku -
kontakten kann Verbrennungen
oder Feuer zur Folge haben.

d Bei falscher Anwendung kann
Flüssig keit aus dem Akku aus -
treten. Vermeiden Sie den Kon -
takt damit. Bei zufälligem Kon -
takt mit Wasser abspülen. Wenn
die Flüssigkeit in die Augen
kommt, nehmen Sie zusätzlich
ärztliche Hilfe in Anspruch.
Austreten de Akkuflüssigkeit kann
zu Haut reizungen oder Verbren -
nungen führen.

6 Service

a Lassen Sie Ihre Maschine 
nur von qua  lifizier tem Fach -
personal und nur mit Original-
Ersatz teilen reparieren. Damit
wird sicher  gestellt, dass die
Sicherheit der Maschine er halten
bleibt.
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7 Spezielle Sicherheitshinweise
für Bohrmaschinen:

a Benutzen Sie mit dem Gerät
gelieferte Zusatzhandgriffe. 
Der Verlust der Kontrolle kann zu
Verletzungen führen.

b Halten Sie das Gerät an den
isolierten Griffflächen, wenn Sie
Arbeiten ausführen, bei denen
das Einsatzwerkzeug verborgene
Stromleitungen treffen kann. 
Der Kontakt mit einer spannungs -
führenden Leitung kann auch
metallene Geräteteile unter
Spannung setzen und zu einem
elektrischen Schlag führen.

8 Sicherheitshinweise für Akku/
Lade ge räte

a Dieses Gerät kann von Kindern
ab 8 Jahren und darüber sowie
von Personen mit verringerten
physischen, sensorischen oder
mentalen Fähigkeiten oder
Mangel an Erfahrung und Wissen
benutzt werden, wenn sie beauf -
sichtigt oder bezüglich des
sicheren Gebrauchs des Gerätes
unter wiesen wurden und die
daraus resultierenden Gefahren
verstehen.

b Kinder dürfen nicht mit dem Ge -
rät spielen. Reinigung und Be -
nutzer-Wartung dürfen nicht von
Kindern ohne Beaufsichtigung
durchgeführt werden.

c Wenn die Netzanschlussleitung
dieses Ladegerätes beschädigt
wird, muss sie durch den Her -

steller oder seinen Kunden dienst
oder eine ähnlich quali fizierte
Person ersetzt werden, um
Gefährdungen zu vermeiden.

d Laden Sie keine nicht wieder -
aufladbaren Batterien mit dem
Ladegerät auf.

e Stellen Sie das Akkuladegerät,
mit der Batterie, während des
Ladens auf eine gut belüftete
Fläche.

f Trennen Sie das Ladegerät von
der Stromversorgung und las -
sen es abkühlen vor Reinigung,
Wartung und Lagerung.

g Schützen Sie elektrische Teile
gegen Feuchtigkeit. Tauchen Sie
diese während des Reinigens oder
des Betriebs nie in Wasser oder
andere Flüssigkeiten, um einen
elektrischen Schlag zu vermeiden.
Halten Sie das Ladegerät nie unter
fließendes Wasser. Bitte beachten
Sie die Anweisungen für Reinigung
und Wartung.

h Halten Sie das Ladegerät von
Re gen oder Nässe fern. Das
Eindringen von Wasser in ein
Ladegerät erhöht das Risiko eines
elektrischen Schla ges.

i Laden Sie die Akkus nur in Lade -
geräten auf, die vom Her steller
empfohlen werden. Für ein
Ladegerät, das für eine be stimmte
Art von Akkus geeignet ist, besteht
Brandgefahr, wenn es mit anderen
Akkus verwen det wird.
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j Laden Sie keine Fremd-Akkus.
Das La degerät ist nur zum Laden
des mit ge lieferten Akkus mit den
in den Technischen Daten ange -
gebenen Spannungen geeignet.
Ansonsten be steht Brand- und
Explosionsgefahr.

k Halten Sie das Ladegerät
sauber. Durch Verschmutzung
besteht die Gefahr eines
elektrischen Schlages.

l Überprüfen Sie vor jeder Be -
nutzung Ladegerät, Kabel und
Stecker. Be nutzen Sie das La -
de gerät nicht, sofern Sie Schä -
den feststellen. Bei Schäden am
Ladegerät und/oder der An -
schlussleitung muss das
Ladegerät verschrottet und
durch ein Ladegerät des
gleichen Typs ersetzt werden.
Beschädigte Ladegeräte, Kabel
und Stecker erhöhen das Risiko
eines elektrischen Schla ges.

m Betreiben Sie das Ladegerät
nicht auf leicht brennbarem
Unter grund (z. B. Papier, Textilien
etc.) bzw. in brennbarer Umge -
bung und decken Sie es nicht ab.
Wegen der beim Laden auftreten -
den Erwärmung des Ladegerätes
besteht Brandgefahr.

n Bei falscher Anwendung kann
Flüs sigkeit aus dem Akku
austreten. Ver meiden Sie den
Kontakt damit. Bei zufälligem
Kontakt mit Wasser ab spülen.
Wenn die Flüssigkeit in die
Augen kommt, nehmen Sie zu -
sätz lich ärztliche Hilfe in

Anspruch. Aus tretende Akku -
flüssigkeit kann zu Haut reizungen
oder Verbrennungen führen.

o Öffnen Sie den Akku nicht.
Es be steht die Gefahr eines
Kurzschlusses.

p Schützen Sie den Akku vor
Hitze, z. B. auch vor dauernder
Sonnen einstrahlung, und Feuer.
Es besteht Explosionsgefahr.

q Schließen Sie den Akku nicht
kurz. Es besteht Explosionsgefahr.

r Bei Beschädigung und unsach -
ge mä ßem Gebrauch des Akkus
kön nen Dämpfe austreten.
Führen Sie Frischluft zu und
suchen Sie bei Be schwerden
einen Arzt auf. Die Dämpfe
können die Atemwege reizen.

2 – Gerätespezifische
Sicherheitshinweise

ACHTUNG! Die Ma schi ne
besitzt eine LED als Arbeits -

platz beleuch tung. Schauen Sie nicht
direkt in den Licht strahl, da dies
Schädi gun gen der Augen zur Folge
haben kann. 

• Verwenden Sie Maschine, Zube -
hör und Ladegerät nur für den
jeweiligen bestimmungs gemäßen
Einsatzbe reich!

• Bevor Sie den Akku-Bohr schrau -
ber aus der Hand legen, achten
Sie auf den Still stand aller beweg -
lichen Teile.
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• Häufiges Blockieren beim Schrau -
ben vermeiden.

• Das Ladegerät darf nur an der auf
dem Typenschild angegebenen
Spannungsquelle angeschlossen
werden.

• Akku nur mit dem zugehörigen
Ladegerät laden.

• Ladegerät und Akku-Bohr schrau -
ber vor Feuchtigkeit schützen. Nie
in Wasser tauchen!

• Ladegerät nicht im Freien verwen -
den.

• Um die Akkus vor Schaden zu be -
wah ren, sollten sie keinen Tempe -
raturen von über 45 °C ausgesetzt
werden.

ACHTUNG! Die Kon tak te an
Akku und Ladegerät nicht

kurz schlie ßen!

• Beim Laden auf richtige Polung
„+/–“ achten.

• Akku nicht in offene Flammen
werfen.

Erklärung der Sicherheitssymbole

Die Maschine und das
Lade gerät gehören nicht in
den Haus müll. Entsor gen

Sie die Geräte umwelt gerecht, wenn
Sie sich davon trennen möchten.
Entsorgen Sie die Maschine und das
Ladegerät an einer örtlichen
Sammelstelle.

Akku nicht in den
Hausmüll entsorgen.
Entsorgen Sie den Akku

umweltgerecht, wenn Sie sich
davon trennen möchten. Entsorgen
Sie den Akku an einer örtlichen
Sammelstelle.

Wichtig! Be triebs -
an lei tung beach -
ten!

Wichtig! Be triebs -
anleitung für das
Lade gerät lesen!

Freiwilliges Gütesiegel
„geprüfte Sicherheit“.

CE steht für „Conformité
Européenne“, dies be deu -
tet „Überein stimmung mit

EU-Richtlinien“. Mit der CE-Kenn -
zeichnung be stätigt der Hersteller,
dass dieses Produkt den gel ten den
europäischen Richtlinien entspricht

Schutzklasse II. Gehäuse
ist doppelt schutzisoliert.
Dieses Zeichen symbo li -

siert, dass dieses Produkt der
Schutz klasse II ent spricht. Dies
bedeutet, dass das Produkt mit einer
verstärkten oder doppelten Isolierung
zwischen Netzstromkreis und
Ausgangsspannung beziehungs  weise
Metall gehäuse ausgestattet ist.

Nur zum Gebrauch in
trockenen Innenräumen
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Übertemperatursicherung 

Akku keinen Tempera tu -
ren über 45 °C aussetzen!

Wasserkontakt mit
dem Akku ver mei -
den! Akku nicht ins
Wasser wer fen!
Explo si ons gefahr!

Akku nicht in Toiletten
entsorgen!

Akku nicht ins
Feuer werfen!
Explosionsgefahr!

Dieses Symbol zeigt die
Polarität des Gerätes.

3 – Bauteile (Abb. 1)

1 Schnellspann-Bohrfutter
2 Drehmoment-Vorwahl
3 Getriebeumschalter
4 Rechts-/Linkslauf-Umschalter
5 Handgriff
6 Akku
7 Akku-Entriegelungstaste
8 Ladebuchse
9 Akku-Aufnahme

10 LED-Arbeitsleuchte
11 Ein-/Ausschalter mit Drehzahl -

regulierung
12 Akku-Kapazitätszustandsanzeige 
13 Stecker des Ladekabels
14 Netz-/Ladegerät
15 Ladezustand-Kontrollleuchte

4 – Lieferumfang

• Akku-Bohrschrauber
• Li-Ion-Akku
• Netz-/Ladegerät
• Bedienungsanleitung
• Garantiekarte

5 – Bestimmungsgemäßer
Gebrauch

Bohren in Holz und Metall, Schrau ben.
Verwenden Sie Maschine, Ladegerät
und Zubehör (Hersteller angaben be -
achten!) nur für deren bestimmungs -
gemäßen Einsatzbe reich! Alle anderen
Anwendungen werden ausdrücklich
ausge schlossen.

Diese Maschine ist nur zum Einsatz
im häuslichen Bereich bestimmt.

Nicht bestimmungsgemäßer
Gebrauch

Alle Anwendungen mit der Maschine,
die nicht im Kapitel „bestimmungs -
gemäße Verwendung“ genannt sind,
gelten als eine nicht bestimmungs -
gemäße Verwendung.

Verwendungen, für die das Elektro -
werkzeug nicht vorgesehen ist, kön -
nen Gefährdungen und Verletzungen
verursachen. Verwenden Sie kein
Zubehör, das nicht speziell für die ses
Elektrowerkzeug vorgesehen ist.

Es besteht Verletzungsgefahr. Für alle
daraus entstandenen Sachschä den
sowie Personenschäden, die auf 
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Grund einer Fehlanwendung entstan -
den sind, haftet der Benutzer der
Maschine. 

Bei Verwendung anderer bzw. nicht
Original Bauteile an der Maschine
erlischt herstellerseitig die Garantie -
leis tung.

Restrisiken: 

Die Betriebsanleitung zu diesem
Elektro werkzeug enthält ausführ liche
Hin weise zum sicheren Arbeiten mit
Elektro werk zeugen. Dennoch birgt
jedes Elektro werkzeug gewisse Rest -
risiken, die auch durch die vorhan -
denen Schutz vorrich tungen nicht
völlig auszuschließen sind. Bedienen
Sie deshalb Elektro werk zeuge immer
mit der notwendigen Vorsicht. 

Restrisiken können zum Beispiel
sein:

• Berühren von rotierenden Teilen
oder Einsatzwerkzeugen.

• Verletzung durch umher fliegende
Werkstücke oder Werkstückteile.

• Brandgefahr bei unzureichender
Belüftung des Motors.

• Beeinträchtigung des Gehörs bei
Arbeiten ohne Gehörschutz.

Ein sicheres Arbeiten hängt auch von
der Vertrautheit des Bedienperso nals
im Um gang mit dem jeweiligen Elek -
tro werkzeug ab! Entsprechende Ma -
schi nenkenntnis so   wie umsichtiges
Verhal ten beim Arbei ten helfen beste -
hende Restrisiken zu minimieren. 

WARNUNG! Dieses Elektro -
werk zeug er zeugt wäh rend

des Be triebs ein elektromagneti -
sches Feld. Dieses Feld kann unter
be stim mten Umstän den aktive
oder pa ssive medizi nische Im plan -
tate be einträch tigen. Um die Gefahr
von ernsthaften oder tödlichen Verlet -
z un gen zu verringern, empfehlen wir
Perso nen mit medizini schen Implan -
ta ten ihren Arzt und den Hersteller
vom medi zini schen Implantat zu kon -
sultie ren, bevor das Elektrowerk zeug
bedient wird.

6 – Technische Informationen

Technische Daten

Akku-Bohrschrauber AS18VP

Nennspannung 18 V
Leerlauf-Drehzahl 1. Gang

n0 = 0-400 min-1

2. Gang
n0 = 0-1500 min-1

Werkzeugaufnahme max. 10 mm
Max. Bohrkapazität: Stahl Ø 10 mm

Holz Ø 30 mm
Arbeitsleuchte LED

Akku AS18VLPAP

Akku 18 V /1500 mAh
Li-Ion/27 Wh

Ladezeit ca. 1 Stunde 

Ladegerät
RSS1006-324216-W2E-B-D-C

Eingang: 100-240 V~/
50/60 Hz / 1,4 A

Ausgang: 21,6 V / 1,5 A
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ACHTUNG! Laden Sie nur
Akkus mit einer Spannung

von 18 V, einer Kapazität von
1500 mAh und fünf Zellen. Andere
Akku-Typen können explodieren.

Dieser Akku-Bohrschrauber
AS18VP darf ausschließlich mit dem
Ladegerät RSS1006-324216-W2E-
B-D-C geladen werden. Jegliche
Verwen dung anderer Ladegeräte
sowie die Verwendung des
Ladegerätes RSS1006-324216-
W2E-B-D-C an einer anderen
Stromversorgung als angegeben
kann zu Personen- und Sach schä -
den führen.

Technische Änderungen vorbehalten.

ist ein eingetragenes Waren -
zeichen der Conmetall Meister
GmbH 42349 Wuppertal 

Geräusch/Vibration 

Geräuschemission 

Schallleistungspegel
LWA: 90 dB(A),
Unsicherheit KWA: 3,0 dB(A).
Schalldruckpegel
LpA: 101 dB(A),
Unsicherheit KpA: 3,0 dB(A).

Hand-Arm-Vibration

Bohren in Metall:
ah: 1,730 m/s2

Unsicherheit K: 1,5 m/s2.

Geräusch-/Vibrationsinformation

Die angegebenen Schall- und
Vibrationswerte wurden ermittelt
gemäß den Normen EN 60745-1,
EN 60745-2-1 und EN 60745-2-2.

Der angegebene Schwing ungs emis -
sions wert wurde nach einem ge -
normten Prüf verfahren gemessen
und kann zum Ver gleich eines
Elektro werkz eugs mit einem
anderen verwen det werden.

Der angegebene Schwingungs -
emissions  wert kann auch zu einer
einleitenden Ein schätzung der Be -
einträchtigung ver wen det werden.

ACHTUNG! Der Schwin gungs -
emissionswert kann sich wäh -

 rend der Benutzung des Elektro -
werk zeugs vom Angabewert unter -
schei den, ab hängig von der Art
und Weise wie das Elektro werk -
zeug verwendet wird.

Versuchen Sie, die Belastung
durch Vibrationen so gering wie
möglich zu halten. Beispielhafte
Maßnahmen zur Verringerung der
Vibrationsbelastung sind das
Tragen von Handschuhen beim
Gebrauch des Werkzeugs und die
Begrenzung der Arbeitszeit. Dabei
sind alle Anteile des Betriebs -
zyklus sind zu berücksichtigen
(beispielsweise Zeiten, in denen
das Elektrowerkzeug abgeschal -
tet ist, und solche, in denen es
zwar eingeschaltet ist, aber ohne
Belastung läuft).
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ACHTUNG! Eine ge wisse
Lärmbelästi gung durch diese

Ma schine ist nicht vermeidbar.
Verlegen Sie daher lärm intensive
Arbeiten auf zugelassene und
dafür bestimmte Zeiten. Halten
Sie sich ggf. an Ruhe zeiten und
beschränken Sie die Arbeitsdauer
auf das Notwen digste. 

ACHTUNG! Die Ein wirkung von
Lärm kann zu Schädigungen

des Gehörs führen. Daher nur mit
einem geeigneten Gehör schutz ar -
bei ten. In der Nähe befindliche Per -
sonen sollten daher ebenfalls einen
geeig neten Gehörschutz tragen.

7 – Auspacken und Kontrolle

1. Entfernen Sie das Verpackungs -
material und sämtliche Schutz folien. 

2. Achten Sie darauf, dass Ver -
packungsmaterial und Schutz -
folien nicht in Kinderhände
gelangen. Erstickungsgefahr! 

3. Kontrollieren Sie die Maschine
samt Zubehör auf Vollständigkeit
und auf sichtbare Schaden. Bei
Schaden jeglicher Art darf die
Maschine auf keinen Fall in
Betrieb genommen werden.

8 – Akku laden

ACHTUNG! Der Akku Typ
AS18VLPAP dieses Akku-

Bohr schrau bers AS18VP darf

ausschließlich mit dem La de gerät
Typ RSS1006-324216-W2E-B-D-C
geladen werden. Jegliche Verwen -
dung anderer Lade ge räte, sowie
die Verwen dung des Ladegerätes
Typ RSS1006-324216-W2E-B-D-C
an einer anderen Stromversor -
gung als auf dem Typen schild
angegeben kann zu Perso nen-
und Sachschäden führen.

Lithium-Ionen-Akku-Technologie

Dieser neuartige Akku besitzt
gegenüber herkömmlichen Ni-Cd-
Akkus entscheidende Vorteile:

• Kein Memory-Effekt, d.h. der
Akku kann unabängig vom Lade -
zustand ohne Kapazitätsverlust
jederzeit vor oder nach dem
Einsatz nachgeladen werden.

• Extrem geringe Selbstentladung,
daher auch nach längerer Lage -
rung einsatzbereit.

• Geringes Gewicht

• Lange Lebensdauer

Akku entnehmen (Abb. 2) 

Akku-Entriegelungstaste (7) drü cken
und den Akku (6) aus der Akku-Auf -
nahme (9) herausziehen.

Akku einsetzen (Abb. 2) 

Akku (6) bis zum Anschlag in die
Akku-Aufnahme (9) schieben und
hörbar einrasten lassen.
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Akku laden (Abb. 3) 

ACHTUNG! Der Akku ist
werkseitig nicht voll geladen.

Den Akku vor dem ersten
Gebrauch aufladen.

ACHTUNG! Verwenden Sie
zum Laden des Akkus nur das

mitge lieferte Netz-/Ladegerät (14).

ACHTUNG! Über prü fen Sie vor
Anschluss des Lade gerätes die

Übereinstimmung der Span nungs -
an gabe Netz-/Ladegerät (14) mit der
Netzspan nung Ihres Stromnetzes.

1. Stecken Sie den Netzstecker des
Netz-/Ladegeräts (14) in die
Steckdose. 

2. Stecken Sie den Stecker des
Ladekabels (13) in die
Ladebuchse (8) des Akku (6).

3. Die Ladeanzeige (15) im Akku (6)
leuchtet zu Beginn rot.

Die Ladeanzeige leuchtet grün,
wenn der Akku komplett aufge -
laden ist. 

4. Trennen Sie das Netz-/Ladegerät
vom Netz.

5. Ziehen Sie den Stecker des
Ladekabels aus der Ladebuchse
des Akkus.

ACHTUNG! Der Akku ist nach
Ablauf der Ladezeit vom

Ladege rät zu entfernen. Eine 

gleich  blei ben de Erwär mung von
Ladegerät und Akku während des
Lade vorgangs ist normal und
stellt keine Fehlfunktion dar.

Akku Ladezustandskontrolle
(Abb. 4)

Zur Kontrolle des Ladezustandes
leuchtet die Akku-Kapazitäts zu -
stands anzeige (12) während des
Betriebs auf. 

Der Ladezustand wird wie folgt
angezeigt:

•   grün/gelb/rot: Der Akku ist voll gela -
den.

•   gelb/rot: Der Akku ist teilweise
entladen.

•   rot: Der Akku muss auf -
ge laden werden.

9 – Betrieb

Drehmoment-Vorwahl (Abb. 5)

Die Akku-Bohrschrauber hat eine
22+1-stufige Drehmoment-Vorwahl,
um Beschädigungen der Schraub-
oder Bohrköpfe zu vermeiden.
Durch Drehen der Drehmoment-
Vorwahl (2) an Ihrem Akku -Bohr -
schrauber können Sie die jeweils
erforderliche Stufe, von 1 (leicht -
gängige Schrauben) bis max.
(schwergängiges Schrauben/
Bohren) einstellen. Wählen Sie
stets das für die jeweilige Arbeit
günstigste Drehmoment. 
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Die Einstellung Bohren nicht zum
Schrauben verwenden.

Werkzeug einspannen

Handelsübliche Schrauber-Bits,
Bithalter und Bohrer bis zu einem
Durchmesser von 10 mm können in
das Bohrfutter (1) eingespannt
werden. Verwenden Sie nur ein
Werkzeug, das sicher im Bohr futter
eingespannt werden kann und für
diese Maschine ausgelegt ist. Siehe
„Technische Daten“.

Die Maschine verfügt über ein
Schnell spann-Bohrfutter (1). 
Damit können Sie das Zubehör im
Handbetrieb schnell und ohne
Bohrfutterschlüssel auswechseln.

• Öffnen Sie die Klauen des Schnell -
spann-Bohrfutters, dazu drehen
Sie das Schnellspann-Bohrfutter
gegen den Uhrzeigersinn. Das
Schnell spann-Bohrfutter soweit
öffnen, bis Sie das Werkzeug
einsetzen können.

• Stecken Sie das Werkzeug in das
Schnellspann-Bohrfutter.

• Drehen Sie das Schnellspann-
Bohrfutter im Uhrzeigersinn und
ziehen Sie es fest an.

ACHTUNG! Durch un be ab -
sichtigtes Ein schalten besteht

Ver letzungsgefahr. Stellen Sie den
Schalter für die Drehrich tung bei
Stillstand der Ma schine in die
Mittelstellung, um die Sperre des
Ein-/Aus schalters zu aktivieren.

ACHTUNG! Gefahr von
Schnittverletzungen.

• Ziehen Sie beim Einspan nen ei -
nes Bohrers in das Schnell spann-
Bohrfutter Handschuhe an.

• Ziehen Sie zum Einspan nen des
Werkzeugs das Schnellspann-
Bohrfutter fest an.

Das Bohrfutter von Rechts-/
Linkslauf-Maschinen ist stets

mit einer Linksgewin de-Schraube
fixiert. Diese ist vor einem Bohr -
fut ter wech sel von vorn durch das
Bohrfutter (1) hindurch zu lösen.
Linksgewinde-Schrau ben lassen
sich nur durch Rechtsdre hung
lösen.

Ein-/Ausschalten (Abb. 6)

• Einschalten:
Ein-/Ausschalter (11) drücken: Der
Schraub-/oder Bohrvorgang
startet. Während des Schrau -
bens/des Bohrens den Schalter
gedrückt halten. Die LED-Arbeits -
leuchte (10) leuchtet.

• Ausschalten:
Sobald die Schraube oder der
Bohrer vollständig ein- oder
ausgedreht ist, Ein-/Ausschalter
loslassen. Der Schraub-/oder
Bohrvorgang wird beendet und
die LED-Arbeitsleuchte erlischt.

LED-Arbeitsleuchte (Abb. 6)

Während die Maschine eingeschal -
tet ist, leuchtet die LED-Arbeits -
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leuchte (10) zur besseren Sicht und
zum sicheren Arbeiten in dunkleren
Arbeitsberei chen. Die LED-Arbeits -
leuchte erlischt beim Loslassen des
Ein-/Aus schalters.

ACHTUNG! LED-Arbeits -
leuchte! Schauen Sie nicht

direkt in den Lichtstrahl, da dies
Schädigungen der Augen zur
Folge haben kann.

10 – Arbeitsweise

Elektronische Drehzahlregulierung

Durch die elektronische Drehzahl -
regulierung erreichen Sie, dass Sie
die Drehzahl stufenlos dem jewei -
ligen Arbeitsvorgang anpassen
können.

• Leichter Druck auf den Ein-/Aus -
schalter (11) = geringe Drehzahl,
um festsitzende Schrauben zu
lösen.

• Schalter durchgedrückt = höchst -
mögliche Drehzahl, zum Bohren.

ACHTUNG! Vermeiden Sie,
dass der Motor beim Boh ren

oder Schrauben unter Belastung
zum Stillstand kommt!

Drehrichtung, Rechts-/Linkslauf
(Abb. 7)

Die Drehrichtung bestimmen Sie
mit Hilfe des Rechts-/Linkslauf-Um -
schal ters (4) oberhalb des Betriebs -
schal ters.

ACHTUNG! Drehrichtung nur
bei stehendem Motor verän -

dern!

• Schrauben eindrehen:
Rechts-/Linkslauf-Um schal ter (4)
auf Rechtslauf stellen.

• Schrauben ausdrehen:
Rechts-/Linkslauf-Um schal ter (4)
auf Linkslauf stellen.

• Sicherheitsstellung: Schaltermit -
ten stellung; in dieser Stellung des
Schiebe schalters kann die Ma -
schi ne nicht in Be trieb genommen
werden, z. B. bei Arbeitspausen,
Bit- oder Bohrer wechsel.

ACHTUNG! Überdre hungs -
gefahr durch zu tiefes Ein -

drehen von Schrauben. Schraub -
vorgang beobach ten und ggf.
etwas früher abbrechen und die
Schrau be mit einem Schrau ben -
dreher festziehen. Pro be  ver -
schrau bungen durch führen!

Getriebeumschalter (Abb. 8)

Mit dem Getriebeumschalter (3)
lassen sich zwei unterschiedliche
Drehzahl bereiche wählen.

• Schalterstellung 1: 0–400 min-1

für Schrauben ein- und ausdrehen

• Schalterstellung 2: 0–1500 min-1

für Schrauben und Bohren

Der zu wählende Drehzahlbereich
wird vom jeweiligen Material und
der geplanten Tätigkeit bestimmt 
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und ist durch Arbeiten an einem
Probestück zu ermitteln.

ACHTUNG! Um schal tung nur
bei Motor stillstand vorneh -

men.

11 – Nach dem Gebrauch

• Zum Ausschalten der Maschine
las sen Sie den Ein-/Ausschalter
los.

• Stellen Sie den Links-/Rechtslauf
in die mittlere Position, um den 
Ein-/Ausschalter zu blockieren
und ein unbeabsichtigtes Anlau-
fen der Maschine zu verhindern.

• Entfernen Sie den Akku sowie das
Einsatzwerkzeug bevor Sie die
Maschine reinigen und lagern.

• Reinigen Sie die Maschine wie
in „Reinigung und Wartung“
beschrieben.

12 – Reinigung und Wartung

Reinigung

VORSICHT! Stromschlag!

WARNUNG! Gefahr ei nes
elektrischen Schla ges!

• Warten Sie ab, bis die Maschine
abgekühlt ist und ziehen Sie den
Akku von der Maschine ab.

• Ziehen Sie vor der Reinigung des
Ladegerätes immer den Netz -
stecker.

• Achten Sie darauf, dass kein Was -
ser in das Maschineninnere
kommt.

• Beschädigen Sie keinesfalls die
Oberflächen der Maschine.

• Verwenden Sie keine aggressiven
Reinigungsmittel, Bürsten mit
Metall- oder Nylonborsten, sowie
scharfe oder metallische Reini -
gungs  gegen stände wie Messer,
harte Spachteln und dergleichen.

• Verwenden Sie ein mildes Reini -
gungsmittel und ein trockenes
oder feuchtes, aber nicht triefend
nasses Tuch. Verwenden Sie auf
keinen Fall lösungsmittelhaltiges
Reinigungsmittel!

• Halten Sie die Belüftungsöff nun -
gen immer frei von Staubablage -
rungen, um ein Überhitzen der
Maschine zu vermeiden.

• Trocknen Sie die Maschine und die
Aufsätze mit einem weichen Tuch.

• Wir empfehlen, die Maschine
nach jedem Gebrauch zu reinigen.

Wartung

Im Maschineninneren befinden sich
keine vom Benutzer zu wartenden
oder zu schmierenden Teile.
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13 – Aufbewahrung und
Transport

Aufbewahrung

1. Reinigen Sie das Gerät wie oben
beschrieben.

2. Bewahren Sie das Gerät an einem
trockenen und für Kinder nicht
erreichbarem Ort auf.

3. Der Aufbewahrungsort muss
trocken und frostsicher sein, die
ideale Umgebungstemperatur darf
45 °C nicht übersteigen.

ACHTUNG! Das La gern von
entladenen Akkus kann zur

sog. Tiefenentladung füh ren.
Dadurch werden die Akku zel len
zerstört und der Akku somit
unbrauchbar.

Transport

Verwenden Sie zum Versand
möglichst die Originalverpackung.

1. Schalten Sie das Gerät ab und
entfernen Sie den Akku.

2. Benutzen Sie nach Möglichkeit
den Transportschutz.

3. Tragen Sie das Gerät nur an dem
Handgriff.

4. Schützen Sie das Gerät vor hef -
ti gen Stößen und Vibrationen,
wel che beim Transport mit dem
Auto hervorgerufen werden
können.

5. Schützen Sie das Gerät vor
Rutschen und Umfallen.

14 – Entsorgung

ACHTUNG! Nicht mehr
brauchbare Elektro- und

Akkugeräte gehö ren nicht in den
Haus müll! Sie sind entsprechend
der Richt linie 2012/19/EU für
Elektro- und Elek tro  nik-
Alt ge räte ge trennt zu
sam meln und einer
umwelt- und fach -
gerechten Wieder -
verwer tung zuzu führen.

Bitte führen Sie nicht mehr brauch -
bare Elektrogeräte einer örtlichen
Sammelstelle zu. Verpa ckungs -
materialien nach Sorten getrennt
sammeln und gemäß den örtlichen
Bestimmun gen entsor gen. Einzel -
heiten erfragen Sie bitte bei Ihrer
Gemeindeverwal tung.

ACHTUNG! Bei batterie- oder
akkubetriebenen Elektro ge -

räten sind die Batterien oder Akkus
zu entnehmen und entsprechend
der geltenden Batterieverord nung
getrennt zu entsorgen. Batterien
und Akkus niemals in den Hausmüll
geben!

Bitte führen Sie nicht mehr
brauchbare Batterien und Akkus
den dafür vorgese -
henen Behäl tern
örtlicher Sammel -
stellen oder des
batterievertreibenden
Han dels zu. Li-Ion

5400470-Akku-Bohrs_man  23.11.18  13:50  Seite 21



22

16 – Ersatzteilliste

Folgende Teile können kosten pflich -
tig über den Kundendienst bestellt
werden

Akku: AS18VLPAP, Art-Nr. 5901380

17 – Service-Hinweise

• Bewahren Sie die Maschine, Be -
triebsanleitung und ggf. Zubehör
in der Originalverpackung auf. So
haben Sie alle Informationen und
Teile stets griffbereit.

15 – Störung und Abhilfe

   Fehler                                          Mögliche Ursache und Abhilfe

   Keine Funktion.                            –   Akku geladen?
                                                        –   Drehrichtungsumschalter in Mittelstellung?

(Maschine kann dann nicht eingeschaltet
werden).

   Ein-/Ausschalter lässt                  –   Der Drehrichtungsumschalter
   sich nicht drücken.                          befindet sich in Mittelstellung

   Maschine läuft nicht an.              –   Möglicherweise sind die Kohlebürsten
verschlissen. Wenden Sie sich an eine 
Fachwerkstatt.

   Bohrer dringt nicht/kaum in        –   Hammerbohren erforderlich?
   das zu bohrende Material ein.     –   Richtigen Bohrer ausgewählt? 
                                                        –   Steht Maschine versehentlich auf Linkslauf?

Wenden Sie sich bei allen anderen Störungen und Fehlfunktionen an den in
den Garantieunterlagen genannte Kundendienst.

Batterien und Akkus dürfen nicht
in den Hausmüll

Als Verbraucher sind Sie gesetzlich
verpflichtet, alle Batterien und
Akkus, egal ob sie Schadstoffe*
enthalten oder nicht, bei einer
Sammel stelle in Ihrer Gemeinde/
Ihrem Stadtteil oder im Handel

abzugeben, damit sie einer
umwelt schon enden Entsorgung
zuge führt werden können.

*gekennzeichnet mit: 
Cd = Cadmium, 
Hg = Quecksilber, 
Pb = Blei
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• Meister-Maschinen sind weit ge hend
wartungsfrei, zum Reinigen der
Gehäuse genügt ein feuchtes Tuch.
Zusätzliche Hinweise ent neh men
Sie bitte der Betriebs anleitung.

• Meister-Maschinen unterliegen
einer strengen Qualitätskontrolle.
Sollte dennoch einmal eine
Funktionsstörung auftreten, so
senden Sie die Ma schine bitte an
unsere Service-Anschrift. Die
Reparatur erfolgt umgehend.

• Eine Kurzbeschreibung des
Defekts verkürzt die Fehlersuche
und Repa raturzeit. Während der
Garantiezeit legen Sie der Ma -
schine bitte Garantie-Urkunde
und Kaufbeleg bei.

• Sofern es sich um keine Garantie -
reparatur handelt, werden wir
Ihnen die Reparaturkosten in
Rechnung stellen.

WICHTIG! Öffnen der Ma schi -
ne führt zum Erlöschen des

Garantieanspruchs!

WICHTIG! Wir weisen aus -
drücklich darauf hin, dass wir

nach dem Produkthaftungsgesetz
nicht für durch unsere Ma schinen
hervor gerufene Schäden einzu -
stehen haben, sofern diese durch
unsach gemäße Reparatur verur -
sacht oder bei einem Teile aus -
tausch nicht unsere Originalteile
bzw. von uns freigegebene Teile
verwen det wurden und die Repa -
ratur nicht vom Conmetall Meister
GmbH Kunden service oder einem
autori sierten Fachmann durch -
geführt wurde! Entspre chen des
gilt für die verwendeten Zu be -
hörteile.

• Zur Vermeidung von Transport -
schä den die Maschine sicher
verpacken oder die Original ver -
packung verwenden.

• Auch nach Ablauf der Garantie-
zeit sind wir für Sie da und wer -
den even tuelle Reparaturen an
Meister-Maschinen kostengünstig
ausfüh ren.
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1 – Všeobecná bezpečnostní
upozornění pro
elektrické nástroje

VAROVÁNÍ! Přečtěte si

všechna bezpečnostní

upozornění a instrukce. Zanedbání

při dodržování bezpečnostních

upozornění a pokynů  může způsobit

zásah elektrickým proudem, požár

a/ nebo těžká poranění.

Všechny bezpečnostní pokyny a

instrukce uschovejte pro budoucí

použití.

Pojem „elektrické nářadí“ uvedený v
bezpečnostních pokynech se
vztahuje na elektrické nářadí
napájené ze sítě (se síťovým
kabelem) a na elektrické nářadí
napájené z akumulátoru (bez
síťového kabelu).

1 Bezpečnost na pracovišti

a Udržujte své pracovní oblasti v

čistotě a dobře osvětlené.

Nepořádek nebo neosvětlené
pracovní oblasti mohou vést k
úrazům.

b Se strojem nepracujte v

oblasti ohrožené výbuchem, v

níž se nacházejí hořlavé

kapaliny, plyny nebo prach.

Elektrické nářadí vytváří jiskry,
které mohou zapálit prach nebo
páry.

c Držte děti a ostatní

osoby během používání

elektrického nářadí v

bezpečné vzdálenosti.

Odvrácením pozornosti
můžete ztratit kontrolu nad
strojem.24

Návod k obsluze a bezpečnostní pokyny
VAROVÁNÍ! Za účelem snížení rizika zranění si důkladně přečtěte návod na
obsluhu před prvním uvedením do provozu. Návod na obsluhu uložte ke
stroji! Při předání přístroje jiným uživatelům se musí předat i tento návod na
obsluhu.
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2 Elektrická bezpečnost  

a Přípojná zástrčka stroje musí

být kompatibilní se zásuvkou.

Zástrčka se nesmí nijak

upravovat. Společně s

uzemněnými přístroji

nepoužívejte žádné adaptérové

zástrčky. Nezměněné zástrčky a
vhodné zásuvky snižují riziko
zásahu elektrickým proudem.

b Zabraňte tělesnému kontaktu s

uzemněnými povrchy, jako jsou

například trubky, topení,

sporáky nebo chladničky. Pokud
je vaše tělo uzemněné, hrozí
zvýšené riziko zásahu elektrickým
proudem.

c Stroj chraňte před deštěm

nebo vlhkem. Vniknutí vody do
elektrického nástroje zvyšuje riziko
zásahu elektrickým proudem.

d Kabel nepoužívejte k účelům,

jež jsou v rozporu s jeho

určením, například k přenášení

stroje,  k zavěšení nebo

vytahování zástrčky ze zásuvky.

Kabel chraňte před vysokými

teplotami, olejem, ostrými

hranami a pohybujícími se

částmi stroje. Poškozené nebo
zamotané kabely zvyšují riziko
zásahu elektrickým proudem.

e Pokud s elektrickým nástrojem

pracujete venku, používejte

prodlužovací kabely, které jsou

povoleny i pro exteriéry. Použití
prodlužovacího kabelu vhodného
pro exteriéry snižuje  riziko zásahu
elektrickým proudem.

f Pokud nelze zamezit provoz

elektrického nástroje ve vlhkém

prostředí, použijte ochranný

vypínač proti chybnému  proudu.

Používání ochranného spínače
proti chybnému proudu snižuje
riziko zásahu elektrickým
proudem.

3 Bezpečnost osob

a Buďte pozorní, dbejte na to, co

děláte, k práci a elektrickému

nástroji přistupujte s rozumem.

Stroj nepoužívejte, pokud jste

unaveni nebo pod vlivem drog,

alkoholu nebo leků. Okamžik
nepozornosti při použití stroje
může zapříčinit vážná zranění.

b Vždy noste ochranné brýle a

osobní ochranné vybavení.

Používání osobních ochranných
pomůcek, jako protiprachové
masky, protiskluzové
bezpečnostní obuvi, ochranné
helmy nebo ochrany sluchu, v
závislosti na typu elektrického
nářadí a jeho použití, snižuje riziko
zranění.

c Zamezte neúmyslné uvedení do

provozu. Ujistěte se, že je

elektrický nástroj vypnutý, než

ho napojíte na napájení

proudem a/nebo akumulátor,

zvednete nebo ponesete. Pokud
máte při přenášení stroje prst na
spínači nebo pokud je stroj
zapnutý a připojený k napájecímu
zdroji, může dojít k úrazům.

d Než stroj zapnete, odstraňte

nastavovací nářadí nebo 25
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šroubováky. Nástroj nebo klíč,
který se nachází v otáčející se
části přístroje, může vést ke
zranění.

e Vyhýbejte se nepřirozenému

držení těla. Zajistěte stabilní

postoj a udržujte vždy

rovnováhu. Tím můžete elektrický
nástroj lépe kontrolovat v
neočekávaných situacích.

f Noste vhodný oděv. Nenoste

volný oděv nebo šperky. Dbejte

na to, aby byly vlasy, oděv

a rukavice v bezpečné

vzdálenosti od  pohybujících se

dílů. Volný oděv, šperky nebo
dlouhé vlasy mohou být
zachyceny pohybujícími se díly.

g Pokud je možné namontovat

vysávací a jímací zařízení

prachu, ujistěte se, zda jsou

správně připojena a zda se i

správně používají. Použitím
zařízení na odsávání prachu se
sníží ohrožení působením prachu.

4 Použití a ošetřování
elektrického nástroje

a Stroj nepřetěžujte. K vykonávání

prací používejte elektrické

nářadí, které je pro dané práce

určeno. Vhodné elektrické nářadí
umožňuje lepší a bezpečnější práci
v uvedeném rozsahu výkonu.

b Nepoužívejte elektrické nářadí,

jehož spínač je vadný.

Elektrické  nářadí, které se nedá
zapnout nebo vypnout, je
nebezpečné a musí se opravit.

c Než provedete nastavení stroje,

vyměníte části příslušenství

nebo stroj odložíte, vytáhněte

nejdříve zástrčku ze zásuvky

a/nebo vyjměte akumulátor.

Toto preventivní opatření
zabraňuje neúmyslnému zapnutí
stroje.

d Nepoužívané elektrické nářadí

ukládejte mimo dosah dětí.

Stroj nedovolte používat

osobám, které s ním nejsou

obeznámeny nebo si nepřečetly

tyto pokyny. Elektrické nářadí je
nebezpečné, pokud ho používají
nezkušené osoby.

e Provádějte důkladnou údržbu

stroje. Zkontrolujte, zda

pohyblivé strojní díly bezchybně

fungují a nejsou zablokované,

zda nejsou díly zlomené nebo

poškozené do té míry, že je

negativně ovlivněno fungování

stroje. Před použitím stroje

nechejte poškozené díly opravit.

Příčinou mnohých úrazů je
nesprávná údržba elektrického
nářadí.

f Řezné nástroje udržujte ostré a

čisté. Pečlivě udržované řezné
nástroje s ostrými řeznými
hranami se méně zasekávají a
snadněji se vedou.

g Elektrické nářadí, příslušenství,

vkládané nástroje atd.

používejte v souladu s těmito

instrukcemi. Zohledněte přitom

pracovní podmínky a

vykonávanou činnost. Používání
elektrického nářadí k jiným26
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účelům, než jsou stanovené účely
použití, může vést
k nebezpečným situacím.

5 Používání a ošetřování
akumulátorového nářadí

a Akumulátory je třeba nabíjet
pouze pomocí nabíječek, které
výrobce doporučuje. U
nabíječky, která je vhodná pro
určitý druh akumulátorů, hrozí
nebezpečí požáru, pokud se
použije s jinými akumulátory.

b Používejte pouze akumulátory
určené pro elektrické nářadí.
Použití jiných akumulátorů může
vést ke zranění a nebezpečí
požáru.

c Nepoužitý akumulátor chraňte
před kancelářskými sponkami,
mincemi, klíči, hřebíky, šrouby
nebo jinými drobnými kovovými
předměty, které by mohly
způsobit přemostění kontaktů.
Zkrat mezi kontakty akumulátoru
může mít za následek popálení
nebo požár.

d Při nesprávném používání může
z akumulátoru vytéci kapalina.
Vyvarujte se kontaktu s ní. V
případě náhodného kontaktu
opláchněte zasažené místo
vodou. Pokud se kapalina
dostane do očí, poraďte se
dodatečně s lékařem. Vytečení
kapaliny z akumulátoru může
způsobit podráždění pokožky
nebo popáleniny.

6 Servis

a Stroj nechte opravit pouze

kvalifikovaným odborným

personálem při použití jen

originálních náhradních dílů. Tím
se zajistí zachování bezpečnosti
stroje.

7 Speciální bezpečnostní
upozornění pro vrtačky:

a Používejte pouze přídavné
rukojeti, které byly dodány s
přístrojem. Ztráta kontroly může
způsobit zranění.

b Při vykonávání prací, při
nichž se vložený nástroj
může dotknout skrytých
elektrických vedení,
držte nástroj pouze za
izolované ochranné plochy
rukojeti. Kontakt s vedením pod
napětím může přivést napětí i do
kovových částí nářadí a vést k
zásahu elektrickým proudem.

8 Bezpečnostní pokyny pro
akumulátory/ nabíječky

a Tento přístroj mohou používat
děti od 8 let a osoby se
sníženými fyzickými,
senzorickými nebo mentálními
schopnostmi nebo osoby s
nedostatečnými zkušenostmi a
znalostmi za předpokladu, že
budou pod dozorem nebo budou
poučeny o bezpečném použití
přístroje a porozumějí
nebezpečím, která z použití
přístroje plynou.

27
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b Děti si nesmějí hrát s
přístrojem. Čištění a běžnou
údržbu nesmějí děti provádět
bez dozoru.

c Pokud je poškozen napájecí
kabel této nabíječky, musí jej
vyměnit výrobce nebo jeho
zákaznický servis nebo
podobně kvalifikovaná osoba,
aby se předešlo nebezpečí.

d Pomocí této nabíječky
nenabíjejte baterie, které nelze
dobíjet.

e Během nabíjení umístěte
nabíječku akumulátorů spolu s
baterií na dobře větranou
plochu.

f Odpojte nabíječku od elektrické
sítě a nechte ji zchladit, než
začnete provádět čištění,
údržbu nebo ji uskladníte.

g Elektrické díly chraňte před
vlhkostí. Během čištění nebo
provozu je neponořujte do vody
nebo jiné kapaliny, abyste
zabránili zásahu elektrickým
proudem. Nabíječku nedržte pod
tekoucí vodou. Dodržujte pokyny
pro čištění a údržbu.

h Nabíječku nevystavujte dešti ani
vlhkosti. Vniknutí vody do
nabíječky zvyšuje riziko zásahu
elektrickým proudem.

I Akumulátory je třeba nabíjet
pouze pomocí nabíječek, které
výrobce doporučuje. U
nabíječky, která je vhodná pro

určitý druh akumulátorů, hrozí
nebezpečí požáru, pokud se
použije s jinými akumulátory.

j Nenabíjejte žádné cizí
akumulátory. Nabíječka je
vhodná pouze k nabíjení
dodaných akumulátorů s napětími
uvedenými v technických údajích.
V opačném případě hrozí
nebezpečí požáru a výbuchu.

k Nabíječku udržujte v čistotě.
Znečištěním hrozí nebezpečí
zásahu elektrickým proudem.

l Před každým použitím
zkontrolujte nabíječku, kabel
a zástrčku. Nabíječku
nepoužívejte, pokud jste
zjistili poškození. V případě
poškozené nabíječky a/nebo
poškozeného přívodního vedení
musí být nabíječka sešrotována
a nahrazena nabíječkou
stejného typu. Poškozené
nabíječky, kabely a zástrčky
zvyšují riziko zásahu elektrickým
proudem.

m Nepoužívejte nabíječku na
snadno zápalném podkladu
(např. papír, textilie atd.) příp.
v hořlavém prostředí a
nezakrývejte ji. Zahříváním
nabíječky vznikajícím při nabíjení
hrozí nebezpečí požáru.

n Při nesprávném použití může z
akumulátoru vytéct kapalina.
Zabraňte kontaktu s touto
kapalinou. V případě náhodného
kontaktu opláchněte zasažené
místo vodou. Pokud se kapalina28
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dostane do očí, poraďte se
dodatečně s lékařem. Vytékající
kapalina může způsobit
podráždění pokožky nebo
popáleniny.

o Akumulátor neotvírejte. Hrozí
nebezpečí zkratu.

p Akumulátor chraňte před
horkem, např. ani nevystavujte
trvajícímu slunečnímu záření a
účinkům ohně. Hrozí nebezpečí
výbuchu.

q Akumulátor nikdy nezkratujte!
Hrozí nebezpečí výbuchu.

r Při poškození a nesprávném
použití akumulátoru mohou
unikat výpary. Zajistěte přívod
čerstvého vzduchu a v případě
výskytu potíží vyhledejte lékaře.
Výpary mohou podráždit dýchací
cesty.

2 – Bezpečnostní pokyny
specifické pro přístroj

POZOR! Přístroj využívá jako
osvětlení pracoviště LED

diodu. Nedívejte se přímo do
laserového paprsku, protože tím
může dojít k poškození očí. 

• Přístroj, příslušenství a nabíječku
používejte pouze pro oblast
použití podle stanoveného účelu!

• Než odložíte aku vrtací šroubovák
z ruky, dbejte na to, aby byly
zastaveny všechny pohyblivé díly.

• Zabraňte častému blokování při
šroubování.

• Nabíječka se může připojit pouze
na zdroj napětí, jehož hodnota je
uvedena na typovém štítku.

• Akumulátor šroubováku nabíjejte
pouze pomocí příslušné
nabíječky.

• Nabíječku a aku vrtací šroubovák
chraňte před vlhkostí. Nesmí se
ponořit do vody!

• Nabíječku nepoužívejte venku.

• Na ochranu akumulátorů před
poškozením je nutné zabránit,
aby byly vystaveny teplotám nad
45 °C.

POZOR! Kontakty na
akumulátoru a nabíječce

nezkratujte!

• Při nabíjení dbejte na správnou
polaritu „+/–“.

• Akumulátory nevhazujte do
otevřených plamenů.

Vysvětlení bezpečnostních
symbolů

Přístroj a nabíječka nepatří
do domácího odpadu.
Přístroje zlikvidujte

ekologicky, pokud je už dále
nechcete vlastnit. Přístroj a
nabíječku odevzdejte k likvidaci v
místním sběrném dvoře.

29
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Akumulátor nelikvidujte s
domácím odpadem!
Akumulátor zlikvidujte

ekologicky, pokud jej už dále
nechcete vlastnit. Akumulátor
odevzdejte k likvidaci v místním
sběrném dvoře.

Důležité
upozornění!
Dodržujte

návod k obsluze!

Důležité
upozornění!
Přečtěte si

návod k obsluze nabíječky!

Dobrovolná značka kvality
„Odzkoušená
bezpečnost“.

CE je zkratkou výrazu
„Conformité Européenne“,
což znamená „v souladu

se směrnicemi EU“. Označením CE
výrobce potvrzuje, že tento výrobek
splňuje požadavky příslušných
směrnic Evropské unie.

Třída ochrany II. Těleso
má dvojitou ochrannou
izolaci. Tato značka

symbolizuje, že daný výrobek
odpovídá třídě ochrany II. To
znamená, že je výrobek vybaven
zesílenou nebo dvojitou izolací mezi
elektrickým obvodem a výstupním
napětím, případně kovovým krytem.

Pouze k použití v suchých
vnitřních prostorách

Pojistka proti nadměrné
teplotě 

Akumulátory nevystavujte
teplotám vyšším než 45 °C!

Zamezte
kontaktu vody
s akumulátory!

Nevhazujte akumulátory do
vody! Nebezpečí výbuchu!

Nelikvidujte akumulátory v
toaletě!

Nevhazujte
akumulátory do
ohně! Nebezpečí
výbuchu!

Tento symbol zobrazuje
polaritu za ízení.

3 – Komponenty (obr. 1)

1 Rychloupínací sklíčidlo
2 Předvolba krouticího momentu
3 Přepínač převodu
4 Přepínač pro chod doprava/

chod doleva
5 Rukojeť
6 Akumulátor
7 Tlačítko uvolnění akumulátoru
8 Nabíjecí zásuvka
9 Uchycení akumulátoru

10 LED pracovní světlo
11 Zapínač/vypínač s regulací otáček
12 Indikátor stavu kapacity

akumulátoru 
13 Konektor nabíjecího kabelu
14 Síťový zdroj/nabíječka
15 Kontrolka stavu nabití

30
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4 – Rozsah dodávek

• Aku vrtací šroubovák
• Li-Ion akumulátor
• Síťový zdroj/nabíječka
• Návod k obsluze
• Záruční list

5 – Použití v souladu s
určením

Vrtání do dřeva a kovu, šroubování.
Stroj, nabíječku a příslušenství
(Dodržujte údaje od výrobce!)
používejte pouze pro oblast použití
podle stanoveného účelu! Všechna
ostatní použití se výslovně vylučují.

Tento stroj je určen pouze k
domácímu použití.

Použití v rozporu s určením

Veškerá použití stroje, která nejsou
uvedena v kapitole „Použití v
souladu s účelem“, jsou považována
za použití v rozporu s účelem.

Použití, pro něž není toto elektrické
nářadí určeno, mohou zapříčinit
ohrožení a zranění. Nepoužívejte
příslušenství, které není speciálně
určeno pro toto elektrické nářadí.

Hrozí nebezpečí zranění. Uživatel
výrobku nese zodpovědnost za
všechny z toho vyplývající věcné
škody a újmy na zdraví osob, k nimž
by došlo následkem nesprávného
používání. 

V případě použití jiných, resp.
nikoliv originálních konstrukčních

dílů stroje zaniká nárok na záruční
plnění ze strany výrobce.

Zbývající rizika: 

Návod k obsluze tohoto
elektrického nářadí obsahuje
podrobné pokyny pro bezpečnou
práci s elektrickým nářadím.
Jakékoliv elektrické nářadí však s
sebou nese určitá zbývající rizika,
která nelze ani při stávající ochraně
zcela vyloučit. Proto vždy obsluhuje
elektrické nářadí s potřebnou
opatrností. 

Zbývající rizika mohou být
například:

• Dotyk rotujících dílů nebo
vložných nástrojů.

• Zranění odletujícími obrobky nebo
částmi obrobku.

• Nebezpečí požáru v případě
nedostatečného odvětrávání
motoru.

• Poškození sluchu při práci bez
ochrany sluchu.

Bezpečná práce závisí i na zběhlosti
obslužného personálu v zacházení s
příslušným elektrickým nářadím!
Odpovídající znalost stroje, jakož i
obezřetné chování napomáhají při
práci minimalizovat existující
zbývající rizika. 

VAROVÁNÍ! Tento elektrický
nástroj vytváří během

provozu elektromagnetické pole.
Toto pole může za určitých 31
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okolností ovlivňovat aktivní a
pasivní zdravotnické implantáty.
Pro zmírnění nebezpečí vážných
nebo smrtelných zranění
doporučujeme, aby osoby se
zdravotnickými implantáty
prokonzultovaly používání
elektrického nástroje se svým
lékařem nebo výrobcem
zdravotnického implantátu, než
začnou elektrický nástroj
obsluhovat.

6 – Technické informace

Technické údaje

Aku vrtací šroubovák AS18VP

Jmenovité napětí 18 V
Volnoběžné
otáčky 1. stupeň

n0 = 0-400 min-1

2. stupeň
n0 = 0-1500 min-1

Úchyt nástroje max. 10 mm
Max. kapacita
vrtání: ocel Ø 10 mm

dřevo Ø 30 mm
Pracovní svítidlo LED

Akumulátor AS18VLPAP

Akumulátor 18 V /1500 mAh
Li-Ion/27 Wh

Doba nabíjení cca 1 hodina 

Nabíječka
RSS1006-324216-W2E-B-D-C

Vstup: 100 – 240 V~/
50/60 Hz/1,4 A

Výstup:  21,6 V /1,5 A

POZOR! Nabíjejte pouze
akumulátory o napětí 18 V s

kapacitou 1500 mAh a pěti články.
Jiné typy akumulátorů mohou
explodovat.

Tento aku vrtací šroubovák AS18VP
se může nabíjet pouze pomocí
nabíječky RSS1006-324216-W2E-
B-D-C. Jakékoliv použití jiných
nabíječek, jakož i použití nabíječky
RSS1006-324216-W2E-B-D-C na
jiném typu zdroje proudu může vést
k poraněním osob a  věcným
škodám.

Technické změny vyhrazeny.

je zapsaná výrobní
značka společnosti
Conmetall Meister GmbH,
42349 Wuppertal 

Hluk/vibrace

Emise hluku

Hladina akustického výkonu
LWA: 90 dB(A),
Nejistota KWA:  3,0 dB(A).
Hladina akustického tlaku
LpA: 101 dB(A),
Nejistota KpA: 3,0 dB(A).

Vibrace ruky a paže

Vrtání do kovu:
ah: 1,730 m/s2

Nejistota K: 1,5 m/s2.

Údaje o hluku/vibracích

Uvedené hodnoty hluku a vibrací
byly stanoveny v souladu s normami32
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EN 60745-1, EN 60745-2-1 a
EN 60745-2-2.

Uvedená emisní hodnota vibrací
byla naměřena zkušební metodou
odpovídající normě a může se
použít k porovnání jednoho
elektrického nástroje s druhým.

Uvedenou emisní hodnotu vibrací
lze použít i pro počáteční odhad
negativního působení.

POZOR! Emisní hodnota
vibrací se může během

skutečného používání
elektrického nářadí odlišovat od
informační hodnoty v závislosti na
způsobu, jakým se elektrické
nářadí používá.

Snažte se udržovat zatížení
vibracemi pokud možno na
minimu. Příkladným opatřením ke
snížení zatížení vibracemi je
nošení rukavic při používání
nástroje a omezení pracovní
doby. Přitom musejí být
zohledněny všechny části
provozního cyklu (např. doby, kdy
je elektrické nářadí vypnuté, a
doby, kdy je sice zapnuté, ale běží
bez zatížení).

POZOR! Určitému zatížení
hlukem u tohoto nástroje

nelze zabránit. Práce s vysokou
intenzitou hluku přeložte na
povolené a vyhrazené denní doby.
Dodržujte doby klidu a omezte
trvání práce na nejnutnější dobu. 

POZOR! Působení hluku
může způsobit poškození

sluchu. Z tohoto důvodu pracujte
pouze s vhodnou ochranou
sluchu. Osoby, které se nacházejí
poblíž, by měly proto nosit také
vhodnou ochranu sluchu.

7 – Vybalení a kontrola

1. Odstraňte obalový materiál a
veškeré ochranné fólie. 

2. Dbejte na to, aby obalový materiál
a ochranné fólie nebyly v dosahu
dětí. Nebezpečí udušení! 

3. Zkontrolujte, zda je stroj a jeho
příslušenství kompletní a není
viditelně poškozený. Při jakémkoliv
poškození nesmí být stroj v žádném
případě uveden do provozu.

8 – Nabít akumulátor

POZOR! Akumulátor typu
AS18VLPAP tohoto aku

vrtacího šroubováku AS18VP se
smí nabíjet pouze nabíječkou typu
RSS1006-324216-W2E-B-D-C.
Jakékoliv použití jiných nabíječek,
jakož i použití nabíječky typu
RSS1006-324216-W2E-B-D-C na
jiném typu zdroje proudu než
který je uveden na typovém
štítku, může vést k poraněním
osob a věcným škodám.

Technologie lithium-iontové
akumulátory

Tento nový akumulátor má v
porovnání s běžnými akumulátory
Ni-Cd rozhodující výhody: 33
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• Žádný paměťový efekt, tj.
akumulátor lze nabíjet nezávisle
na stavu dobití bez ztráty kapacity
kdykoliv před nebo po použití.

• Extrémně nízké samovybíjení,
proto je připraven k použití i po
delším skladování.

• Nízká hmotnost

• Dlouhá životnost

Vyjmutí akumulátoru (obr. 2) 

Stiskněte odblokovací tlačítko
akumulátoru (7) a akumulátor (6)
vyjměte z uchycení (9).

Vložení akumulátoru (obr. 2) 

Akumulátor (6) vsuňte až na doraz
do uchycení (9) a nechte slyšitelně
zapadnout.

Nabití akumulátoru (obr. 3) 

POZOR! Akumulátor není z
výroby zcela nabitý. Před

prvním použitím nabijte
akumulátor.

POZOR! K nabíjení
akumulátoru používejte

dodaný síťový zdroj/nabíječku (14).

POZOR! Před připojením
nabíječky zkontrolujte shodu

údaje o napětí síťového
zdroje/nabíječky (14) se síťovým
napětím vaší elektrické sítě.

1. Zasuňte konektor síťového
zdroje/nabíječky (14) do zásuvky. 

2. Zasuňte konektor nabíjecího
kabelu (13) do nabíjecí zdířky (8)
akumulátoru (6).

3. Na začátku svítí indikátor nabití (15)
na akumulátoru (6) červeně.

Indikátor nabití svítí zeleně, pokud
je akumulátor úplně nabitý. 

4. Odpojte síťový zdroj/nabíječku od
elektrické sítě.

5. Vytáhněte konektor nabíjecího
kabelu z nabíjecí zdířky
akumulátoru.

POZOR! Akumulátor je nutné
po uplynutí doby nabíjení z

nabíječky odstranit. Rovnoměrné
zahřívání nabíječky a akumulátoru
při nabíjení je normální a nejedná
se o chybnou funkci.

Kontrola stavu nabití akumulátorů
(obr. 4)

Pro kontrolu stavu nabití se rozsvítí
kontrolka stavu kapacity
akumulátoru (12) během provozu. 

Stav nabití se zobrazuje následovně:

• zelená/žlutá/červená:
Akumulátor je úplně nabitý. 

• žlutá/červená: 
Akumulátor je částečně nabitý.

• červená:
Akumulátor se musí nabít.

34
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9 – Provoz

Předvolba krouticího momentu
(obr. 5)

Aku vrtací šroubovák má předvolbu
krouticího momentu se 22+1 stupni
za účelem zamezení poškození
šroubových nebo vrtacích hlav.
Otáčením předvolby krouticího
momentu (2) na aku vrtacím
šroubováku můžete nastavit
potřebný stupeň od 1 (snadné
šroubování) až max. (obtížné
šroubování/vrtání). Vždy zvolte
krouticí moment, který je
nejvhodnější pro příslušný druh
práce. 

Nastavení vrtání nepoužívejte pro
šroubování.

Upnutí nástroje

Obvyklé šroubové bity, držáky bitů a
vrtáky do průměru 10 mm lze
upnout ve sklíčidle (1). Používejte
pouze nástroj, který lze bezpečně
upnout do sklíčidla a je určen pro
tento stroj. Viz „Technické údaje“.

Stroj má rychloupínací sklíčidlo (1).
Rychloupínacím sklíčidlem lze
příslušenství vyměnit v ručním
provozu rychle a bez klíče na
sklíčidla.

• Otevřete čelisti rychloupínacího
sklíčidla, za tím účelem otočte
rychloupínací sklíčidlo proti
směru hodinových ručiček.
Rychloupínací sklíčidlo otevřete
do té míry, abyste mohli vložit
nástroj. 

• Do rychloupínacího sklíčidla
vložte nástroj.

• Rychloupínací sklíčidlo otočte ve
směru hodinových ručiček a
pevně utáhněte.

POZOR! Při neúmyslném
zapnutí hrozí nebezpečí

zranění. Při zastavení stroje
přepněte přepínač směru otáčení
do střední polohy, tím se aktivuje
zablokování spínače zap./vyp.

POZOR! Nebezpečí zranění
pořezáním.

• K upnutí vrtáku do
rychloupínacího sklíčidla si
oblečte rukavice.

• K upnutí nástroje dotáhněte
rychloupínací sklíčidlo.

Sklíčidlo strojů s
pravotočivým/levotočivým

chodem je vždy zafixované
šroubem s levotočivým závitem.
Tento šroub je třeba povolit před
výměnou sklíčidla (1) zepředu
skrz sklíčidlo. Šrouby s
levotočivým závitem se dají
povolit jen otáčením doprava.

Zapnutí/vypnutí (obr. 6)

• Zapnutí:
Stiskněte spínač zap./vyp. (11):
Spustí se postup šroubování/nebo
vrtání. Během šroubování/vrtání
držte spínač stisknutý. LED
pracovní svítidlo (10) svítí.

35
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• Vypnutí:
Jakmile je šroub nebo vrták
úplně zašroubovaný nebo
vyšroubovaný, pusťte spínač
zap./vyp. Postup šroubování/nebo
vrtání se skončí a LED pracovní
svítidlo zhasne.

LED pracovní svítidlo (obr. 6)

Pokud je stroj zapnutý, svítí
pracovní LED svítidlo (10) pro lepší
viditelnost a bezpečnou práci v
tmavších pracovních oblastech. Při
uvolnění spínače zap./vyp. pracovní
svítidlo LED zhasne.

POZOR! LED pracovní
svítidlo! Nedívejte se přímo

do laserového paprsku, protože
to může mít za následek
poškození očí.

10 – Pracovní postup

Elektronická regulace otáček

Díky elektronické regulaci otáček
můžete otáčky plynule přizpůsobit
danému pracovnímu postupu.

• Mírný tlak na spínač zap./vyp. (11)
= nízké otáčky, aby se uvolnily
zaseknuté šrouby.

• Úplně stisknutý spínač =
maximálně možné otáčky, pro
vrtání.

POZOR! Zabraňte, aby se
motor při vrtání nebo

šroubování pod zatížením
zastavil.

Směr otáčení, pravý a levý chod
(obr. 7)

Směr otáčení určíte pomocí
přepínače pravého/levého chodu (4)
nad provozním spínačem.

POZOR! Směr otáčení měňte
pouze při vypnutém motoru!

• Zašroubování šroubů:
Přepínače pravého/levého
chodu (4) nastavte na pravý chod.

• Vyšroubování šroubů:
Přepínač pravého/levého
chodu (4) nastavte na levý chod.

• Bezpečnostní poloha:
Poloha spínače ve střední poloze;
v této poloze posuvného spínače
nelze uvést stroj do provozu,
např. při pracovních přestávkách,
výměně bitů nebo vrtáků.

POZOR! Nebezpečí
překroucení zašroubování

šroubů příliš hluboko. Pozorujte
průběh zašroubování a příp. jej
ukončete dříve a utáhněte šroub
šroubovákem. Proveďte šroubové
spoje na zkoušku!

Přepínač převodu (obr. 8)

Pomocí přepínače převodu (3) lze
zvolit dva rozdílné rozsahy otáček.

• Poloha spínače 1: 0-400 min-1

Šrouby zašroubovat a
vyšroubovat

• Poloha spínače 2: 0-1500 min-1

pro šroubování a vrtání36

5400470-Akku-Bohrs_man  23.11.18  13:50  Seite 36



Volba rozsahu otáček se určí podle
daného materiálu a plánované
činnosti a je třeba jej vyzkoušet
vykonáním prací na zkušebním dílu.

POZOR! Přepínání provádějte
pouze při zastaveném

motoru.

11 – Po použití

• Chcete-li stroj vypnout, uvolněte
spínač zap./vyp.

• Nastavte přepínač levého/pravého
chodu do střední polohy, abyste
spínač zap./vyp. zablokovali. a
zabránili neúmyslnému spuštění
stroje.

• Před čištěním a uskladněním
stroje vyjměte akumulátor i vložný
nástroj.

• Stroj čistěte podle pokynů
uvedených v odstavci „Čištění a
údržba“.

12 – Čištění a údržba

Čištění

OPATRNĚ! Zásah elektrickým
proudem!

VAROVÁNÍ! Nebezpečí
zásahu elektrickým proudem!

• Počkejte, až stroj vychladne, a
vyjměte akumulátor ze stroje.

• Před čištěním nabíječky vždy
vytáhněte síťovou zástrčku.

• Dbejte na to, aby se do vnitřního
prostoru stroje nedostala žádná
voda.

• V žádném případě nepoškozujte
povrchy stroje.

• Nepoužívejte agresivní čisticí
prostředky ani kartáče s kovovými
nebo nylonovými štětinami, ostré
nebo kovové čisticí předměty,
jako nože, tvrdé špachtle apod.

• Používejte jemný čisticí
prostředek a suchý nebo vlhký,
ale ne kapající vlhký hadřík. V
žádném případě nepoužívejte
čisticí prostředky obsahující
rozpouštědla!

• Dbejte na to, aby ve větracích
otvorech nebyly usazeniny prachu
a zabránilo se tak přehřátí stroje.

• Vysušte stroj a nástavce měkkým
hadříkem.

• Doporučujeme čistit přístroj po
každém použití.

Údržba

Uvnitř stroje nejsou žádné díly, u
nichž by měl uživatel provádět
údržbu nebo je mazat.

37
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13 – Uložení a přeprava

Uskladnění

1. Přístroj čistěte podle výše
uvedeného popisu.

2. Přístroj skladujte na suchém místě
nedostupném pro děti.

3. Místo uskladnění musí být suché
a bez výskytu mrazu; ideální
teplota okolí nesmí překročit
45 °C.

POZOR! Skladování vybitých
akumulátorů může vést k tzv.

hlubokému vybití. To znamená, že
články akumulátoru jsou zničeny
a akumulátor je nepoužitelný.

Přeprava

K přepravě používejte pokud možno
originální obal.

1. Vypněte přístroj a vyjměte
akumulátor.

2. Podle možnosti používejte
ochranu pro přepravu.

3. Přístroj noste pouze za rukojeť.

4. Přístroj chraňte před silnými
nárazy a vibracemi, k nimž může
dojít během přepravy vozidlem.

5. Přístroj chraňte před uklouznutím
a pádem.

14 – Likvidace

POZOR! Nepoužitelné

elektrické a akumulátorové

přístoje nepatří do domácího

odpadul! Je třeba je

shromažďovat odděleně podle

směrnice 2012/19/EU

pro elektrické a

elektronické staré

přístroje a odevzdat

sekci ekologické a

odborné recyklace.

Odevzdávejte prosím nepoužitelné

elektrické nářadí v místní sběrně.

Obalový materiál shromažďujte

odděleně podle druhu a likvidujte

podle místních předpisů.

Podrobnosti získáte od Vaší místní

správy.

POZOR! U elektrických
přístrojů nabíjených z baterie

nebo akumulátoru je třeba baterie
nebo akumulátory vyjmout a
zlikvidovat je odděleně v souladu
s platným nařízením o
bateriích. Baterie a
akumulátory nikdy
nedávejte do
domácího odpadu!

Nepoužitelné baterie a
akumulátory zlikvidujte v
příslušných nádobách místního
sběrného dvora nebo je
odevzdejte v prodejně, ve které
se prodávají baterie.

38
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Baterie a akumulátory nesmějí být
likvidovány společně s domácím
odpadem

Jako spotřebitel jste podle
zákona povinen baterie a
akumulátory, bez ohledu na to,
zda obsahují nebo neobsahují
škodlivé látky*, odevzdat ve

sběrném dvoře ve své
obci/městské části nebo v
prodejně, aby mohly být předány
na ekologickou likvidaci.

* označeno s:
Cd = kadmium,
Hg = rtuť,
Pb = olovo

15 – Porucha a náprava

  Chyba                                      Možná příčina a nápomoc

  Nefunguje.                               –  Je akumulátor nabitý?
                                                  –  Je spínač směru otáčení ve střední
                                                      poloze? (Stroj poté nelze zapnout).

  Spínač zap./vyp. se nedá        –  Přepínač směru otáčení se nachází ve 
  stisknout.                                     střední poloze

  Stroj neběží.                             –  Možná jsou opotřebovány uhlíkové
                                                      kartáče. Obraťte se na specializovanou
                                                      dílnu.

  Vrták neproniká/proniká           –  Je nutné úderové vrtání?
  stěží do materiálu, který se      –  Vybrali jste správný vrták? 
  má vrtat.                                  –  Je stroj omylem nastaven na levý chod?

V případě všech jiných poruch a chybných funkcí se obraťte na zákaznický
servis uvedený v záručních podkladech.
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16 – Seznam náhradních dílů

Prostřednictvím zákaznického
servisu lze za úhradu objednat
následující díly:

Akumulátor: AS18VLPAP,
č. výr. 5901380

17 – Upozornění o servisu

• Uchovávejte stroj, návod k

obsluze a případně i příslušenství

v originálním balení. Takto budete

mít veškeré informace i součásti

neustále po ruce. 

• Přístroje Meister téměř nevyžadují

údržbu, k čištění krytu postačí

vlhký hadřík. Elektrické stroje

nikdy neponořujte do vody. Další

pokyny jsou uvedeny v návodu k

obsluze.

• Přístroje Meister podléhají přísné

kontrole jakosti. Pokud se by

přesto vyskytla porucha funkce,

zašlete přístroj na adresu naší

servisní služby. Opravu

provedeme obratem.

• Stručný popis poruchy zkracuje

dobu hledání místa závady i

opravy. Během záruční lhůty

prosím přiložte k přístroji záruční

list a doklad o nákupu.

• Pokud se nejedná o záruční

opravu, budeme vám náklady na

opravu účtovat.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ! Po

otevření přístroje zaniká

nárok na záruku!

DŮLEŽITÉ! Výslovně

upozorňujeme na to, že podle

zákona o ručení za produkty

neručíme za škody vzniklé našimi

přístroji, pokud byly způsobeny

nesprávnou opravou nebo pokud

při výměně některé části nebyly

použity naše originální díly popř!

námi schválené díly a oprava

nebyla provedena firmou

Conmetall Meister GmbH v

zákaznickém servisu nebo

autorizovaným odborníkem! Totéž

platí i pro použité příslušenství.

• Přístroj bezpečně zabalte nebo

použijte originálního obalu, aby se

při přepravě nepoškodil.

• I po uplynutí záruční doby jsme

vám rádi k dispozici a případné

opravy přístrojů Meister

provedeme za výhodné ceny.
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Service
Conmetall Meister GmbH

Kundenservice 

Oberkamper Str. 39 · Warenannahme Tor 3
42349 Wuppertal

Tel.:      +49 (0) 202 / 24 75 04 30
            +49 (0) 202 / 24 75 04 31
            +49 (0) 202 / 24 75 04 32

Fax:      +49 (0) 202 / 6 98 05 88

E-Mail: meister-service@conmetallmeister.de

Diese Betriebsanleitung kann im PDF-Format von unserer Internet seite
www.conmetallmeister.de heruntergeladen werden.
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… allen Bestimmungen der angeführten
Richtlinien entspricht.

… splňuje všechna ustanovení uvedených
směrnic.

Conmetall Meister GmbH · Oberkamper Straße 37 - 39 · 42349 Wuppertal

Angewandte harmonisierte Normen:
Aplikované súvisiace normy:

EN 60745-1:2009+A11:2010
EN 60745-2-1:2010
EN 60745-2-2:2010
EN 60335-1: 2012+A11:2014
EN 60335-2-29:2004+A2:2010
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Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass das
nachstehende Erzeugnis ...
Prohlašujeme s vy ́hradní zodpovědností, že níže
uvedený vy ́robek ...

Akku-Bohrschrauber + Ladegerät

Aku vrtací šroubovák + Nabíječka

2006/42/EC (MRL)
2014/30/EU (EMV-RL)
2011/65/EU (RoHS)
2014/35/EU (NRL)

D - EU-Konformitätserklärung
CZ - EU prohlášení o shodě

Akku-Bohrschrauber: AS18VP
                                                  Nr. 5400470 · BJ:2019 · SN:01001
Netz-/Ladegerät: RSS1006-324216-W2E-B-D-C

D - Der oben be schriebene Gegenstand der Erklärung erfüllt die Vorschriften der Richtlinie
2011/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2011 zur Beschränkung der
Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten.

CZ - Výše popsaný předmět prohlášení splňuje předpisy směrnice 2011/65/EU Evropského parlamentu a
Rady z 8. června 2011 o omezení používání určitých nebezpečných látek v elektrických a
elektronických přístrojích.

Ingo Heimann (M.Sc.)
Technische Leitung/Produktentwicklung
Conmetall Meister GmbH · Oberkamper Straße 37 - 39 · 42349 Wuppertal
D - Verantwortliche Person der technischen Dokumentation.
CZ - Osoba oprávněná k úschově technických podkladů.

Wuppertal, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.10.2018
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