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Betriebsanleitung & 
Sicherheitshinweise

WARNUNG! Zur Verringerung eines 
Verletzungs risikos, Betriebsanleitung 
bitte vor der ersten Inbetrieb nahme 

sorgfältig lesen und zusammen mit der Maschine 
aufbewahren! Bei Weitergabe der Maschine an 
andere Nutzer muss diese Betriebsanleitung 
ebenfalls weiter gegeben werden.
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1 – Lieferumfang

• Akkuschraubendreher 3,6 V Li-Ion
• Netz-/Ladegerät
• 27 Bits: PZ1, PZ2, PZ3 – PH0, PH1, PH2, PH3,  

Schlitz 4, 5, 6, 7 – Torx T20,T27
• Magnetischer Bithalter
• Aufbewahrungstasche
• Betriebsanleitung
• Garantieurkunde

2 –  Technische Informationen

Technische Daten

Akkuschraubendreher 3,6 V Li-Ion

Modell AS36VP2
Artikelnummer WU5400090
Leerlaufdrehzahl n0 220 min-1

Bitaufnahme 6,35 mm (1/4")

Akku

Spannung 3,6 V 
Kapazität 2,0 Ah / 7,2 Wh
Typ Lithium-Ionen-Akku (LI-ION)
Ladedauer ca. 3 Stunden
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Ladegerät

Gerätenummer: RSS1002-040050-W2E
Versorgungsspannung: 100-240 V~/50/60 Hz/0,3 A
Ausgangsspannung: 5,0 V  / 0,8 A
Schutzklasse: 2

Technische Änderungen vorbehalten.

Lärmemission/Vibration 

Lärmemission

LpA: 64,89 dB(A), LWA: 75,89 dB(A)

Messunsicherheit:

KpA: 3,0 dB(A), KWA: 3,0 dB(A)

Hand-/Arm schwingungen:

Schrauben ah: ≤ 2,5 (0,548) m/s2, 
Messunsicherheit K: 1,5 m/s2

Geräusch- und Vibrationsinformation

Der angegebene Schwingungsgesamtwert und die 
angegebenen Geräuschemissionswerte sind nach 
einem genormten Prüfverfahren (EN 62841-1 und 
EN 62841-2-2) gemessen worden und können zum 
Vergleich eines Elektrowerkzeugs mit einem ande-
ren verwendet werden. Sie können auch zu einer 
vorläufigen Einschätzung der Belastung verwendet 
werden.
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Warnung!  
Die Schwingungs- und Geräuschemissionen 

können während der tatsächlichen Benutzung 
des Elektrowerkzeugs von den Angabewerten 
abweichen, abhängig von der Art und Weise, in 
der das Elektrowerkzeug verwendet wird, insbe-
sondere, welche Art von Werkstück bearbeitet 
wird.

Es ist notwendig, Sicherheitsmaßnahmen zum 
Schutz des Bedieners festzulegen, die auf 
einer Abschätzung der Schwingungsbelastung 
während der tatsächlichen Benutzungsbe-
dingungen beruhen (hierbei sind alle Anteile des 
Betriebszyklus zu berücksichtigen, beispiels-
weise Zeiten, in denen das Elektrowerkzeug 
abgeschaltet ist, und solche, in denen es zwar 
eingeschaltet ist, aber ohne Belastung läuft).

Versuchen Sie, die Belastung durch Vibrationen 
und Geräusche so gering wie möglich zu hal-
ten. Beispielhafte Maßnahmen zur Verringerung 
der Vibrationsbelastung sind das Tragen von 
Handschuhen beim Gebrauch des Werkzeugs, die 
Begrenzung der Arbeitszeit und der Einsatz von 
Zubehören in gutem Zustand.

3 – Bauteile

 1 Akkuschraubendreher 3,6 V Li-Ion
 2 LED-Ladezustandsanzeige
 3 Schrauber-Griff
 4 Ladebuchse
 5  Ein-/Ausschalter mit integriertem Lichtschalter
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 6 Rechts-/Linkslauf
 7 LED-Arbeitsleuchte
 8 Bit-Aufnahme
 9 Netz-/Ladegerät
10 Bits, 27x
11 Magnet-Bithalter

4 –  Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der Akkuschraubendreher ist ausschließlich für feine 
Verschraubungsarbeiten konzipiert. Der Akku schrau-
ben dreher ist ausschließlich für den Privatgebrauch 
bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich 
geeignet.

Verwenden Sie den Akkuschraubendreher nur wie 
in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede 
an de re Verwendung gilt als nicht bestimmungs-
gemäß und kann zu Sachschäden führen.

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haf-
tung für Schäden, die durch nicht bestimmungs-
gemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

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

WARNUNG! Lesen Sie alle Sicherheitshin-
weise, Anweisungen, Bebilderungen und 

technischen Daten, mit denen dieses Elektro-
werkzeug versehen ist. Versäumnisse bei der 
Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anwei-
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sungen können elektrischen Schlag, Brand und/ 
oder schwere Verletzungen verursachen.

Bewahren Sie alle Sicherheitshin wei se und 
Anweisungen für die Zukunft auf.

Der in den Sicherheitshinweisen verwendete Begriff 
„Elektrowerkzeug“ bezieht sich auf netzbetriebene 
Elektrowerkzeuge (mit Netzkabel) und auf akkube-
triebene Elektrowerkzeuge (ohne Netzkabel).

1 Arbeitsplatzsicherheit

a Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sau ber und 
gut beleuchtet. Unordnung und unbe leuchtete 
Arbeitsbereiche können zu Un fällen führen.

b Arbeiten Sie mit dem Gerät nicht in ex plo-
sionsgefährdeter Umgebung, in der sich brenn-
bare Flüssigkeiten, Gase oder Stäube befinden. 
Elektro werkzeuge er zeu gen Funken, die den Staub 
oder die Dämpfe ent zünden kön nen.

c Halten Sie Kinder und andere Personen wäh-
rend der Benutzung des Elektrowerkzeugs 
fern. Bei Ablenkung können Sie die Kontrolle über 
das Gerät verlieren.

2 Elektrische Sicherheit

a Der Anschlussstecker des Gerätes muss in die 
Steckdose passen. Der Stecker darf in keiner 
Weise verändert werden. Verwenden Sie keine 
Adapterstecker gemeinsam mit schutzge-
erdeten Geräten. Unveränderte Stecker und 
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passende Steckdosen verringern das Risiko eines 
elektrischen Schlages.

b Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten 
Oberflächen wie Rohren, Hei zungen, Herden 
oder Kühlschränken. Es besteht ein erhöhtes 
Risiko durch elektrischen Schlag, wenn Ihr Körper 
geerdet ist.

c Halten Sie das Gerät von Regen und Nässe 
fern. Das Eindringen von Wasser in ein Elektroge-
rät erhöht das Risiko eines elektrischen Schlages.

d Zweckentfremden Sie das Kabel nicht, um das 
Gerät zu tragen, auf zuhängen oder um den 
Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Hal-
ten Sie das Kabel fern von Hitze, Öl, scharfen 
Kanten und sich be we genden Gerä teteilen. 
Beschädigte oder verwickelte Kabel erhöhen das 
Risiko eines elek trischen Schlages.

e Wenn Sie mit einem Elektrowerkzeug im Freien 
arbeiten, verwenden Sie nur Verlängerungs-
kabel, die auch für den Außen bereich zuge-
lassen sind. Die Anwendung eines für den 
Außenbereich geeigneten Ver länge rungskabels 
verringert das Risiko ein es elektrischen Schlages.

f Wenn der Betrieb des Elektro werk zeugs in 
feuchter Umgebung nicht vermeidbar ist, ver-
wenden Sie ei nen Fehlerstromschutzschalter. 
Der Einsatz eines Fehlerstromschutz schalters ver-
mindert das Risiko eines elektrischen Schlages.
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3 Sicherheit von Personen

a Seien Sie aufmerksam, achten Sie da rauf, 
was Sie tun und gehen Sie mit Vernunft an die 
Arbeit mit einem Elektro werk zeug. Benutzen 
Sie das Gerät nicht, wenn Sie müde sind oder 
unter dem Einfluss von Drogen, Alko hol oder 
Medikamen ten ste hen. Ein Moment der Unacht-
sam keit beim Ge brauch des Gerätes kann zu 
ernst haf ten Verletzungen führen.

b Tragen Sie persönliche Schutzaus rüs tung 
und immer eine Schutz brille. Das Tragen per-
sönlicher Schutzaus rüstung, wie Staub maske, 
rutschfeste Sicherheits schuhe, Schutz  helm 
oder Gehörschutz je nach Art und Einsatz des 
Elektrowerk zeuges ver rin gert das Risiko von 
Verletzungen.

c Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte lnbetrieb-
nahme. Vergewissern Sie sich, dass das 
Elektrowerkzeug ausgeschaltet ist, bevor 
Sie es an die Stromversorgung und/oder den 
Akku anschließen, es aufnehmen oder tragen. 
Wenn Sie beim Tragen des Geräts den Finger am 
Schalter haben oder das Gerät eingeschaltet an 
die Stromversorgung anschließen, kann dies zu 
Unfällen führen.

d Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder 
Schraubenschlüssel, bevor Sie das Gerät 
einschalten. Ein Werkzeug oder ein Schlüssel 
in einem sich drehenden Geräteteil kann zu 
Verletzungen führen.
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e Vermeiden Sie abnormale Körperhaltung. 
Sorgen Sie für einen sicheren Stand und hal-
ten Sie jederzeit das Gleichgewicht. Dadurch 
können Sie das Elektrowerkzeug in unerwarteten 
Situationen besser kontrollieren.

f Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie 
keine weite Kleidung oder Schmuck. Halten Sie 
Haare, Kleidung und Handschuhe fern von sich 
bewegenden Teilen. Lockere Kleidung, Schmuck 
oder lange Haare können von sich bewegenden 
Teilen erfasst werden.

g Wenn Staubabsaug- und -auffangeinrichtun-
gen montiert werden können, vergewissern Sie 
sich, dass diese angeschlossen sind und rich tig 
verwendet werden. Das Verwenden dieser Ein-
richtungen verringert Gefährdungen durch Staub.

h Wiegen Sie sich nicht in falscher Sicherheit 
und setzen Sie sich nicht über die Sicherheits-
regeln für Elektrowerkzeuge hinweg, auch 
wenn Sie nach vielfachem Gebrauch mit dem 
Elektrowerkzeug vertraut sind. Achtloses 
Handeln kann binnen Sekundenbruchteilen zu 
schweren Verletzungen führen.

4  Verwendung und Behandlung des 
Elektrowerkzeuges

a Überlasten Sie das Gerät nicht. Verwenden Sie 
für Ihre Arbeit das dafür bestimmte Elektro-
werkzeug. Mit dem passenden Elektrowerkzeug 
arbeiten Sie besser und sicherer im angegebenen 
Leistungsbereich.
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b Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, 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, 
bevor Sie Geräteeinstellungen vornehmen, 
Zubehörteile wechseln oder das Gerät weg-
legen. Diese Vorsichtsmaßnahme verhindert den 
unbeabsichtigten Start des Geräts.

d Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge 
außerhalb der Reichweite von Kindern auf. 
Lassen Sie keine Personen das Gerät benut-
zen, die mit diesem nicht vertraut sind oder 
diese Anweisungen nicht gelesen haben. 
Elektrowerkzeuge sind gefährlich, wenn sie von 
unerfahrenen Personen benutzt werden.

e Pflegen Sie das Gerät mit Sorgfalt. Kon-
trollieren Sie, ob sich bewegen de Geräte teile 
einwandfrei funktio nieren und nicht klem men, 
ob Teile gebrochen oder so be schä digt sind, 
dass die Funktion des Ge  rätes be einträchtigt 
ist. Lassen Sie beschä dig te Teile vor dem 
Einsatz des Ge rätes re pa rie ren. Viele Unfälle 
haben ihre Ursache in schlecht gewarteten Elek-
tro werkzeugen.

f Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sau-
ber. Sorgfältig gepflegte Schneidwerk zeuge mit 
scharfen Schneidkanten verklemmen sich selten 
und sind leichter zu führen.
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g Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Zube-
hör, Einsatzwerkzeuge usw. entspre chend 
diesen Anweisungen und so, wie es für 
diesen speziellen Gerätetyp vorgeschrie-
ben ist. Be rücksichtigen Sie dabei die 
Arbeitsbedingun gen und die auszuführende 
Tätigkeit. Der Gebrauch von Elek tro   werkzeugen 
für andere als die vor ge sehen en Anwendungen 
kann zu gefähr lichen Situationen führen.

h Halten Sie Griffe und Griffflächen trocken, sau-
ber und frei von Öl und Fett. Rutschige Griffe 
und Griffflächen erlauben keine sichere Bedienung 
und Kontrolle des Elektrowerkzeugs in unvorher-
gesehenen Situationen.

5  Verwendung und Behandlung des 
Akkuwerkzeugs

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

b Verwenden Sie nur die dafür vor ge sehenen 
Akkus in den Elektrowerk zeugen. 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 kleinen Metallgegen-
stän den, die eine Überbrückung der Kontakte 
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verursachen könnten. Ein Kurzschluss zwischen 
den Akkukon takten kann Ver brennungen oder 
Feu er zur Folge haben.

d Bei falscher Anwendung kann Flüssig keit 
aus dem Akku austreten. Vermeiden Sie den 
Kontakt damit. Bei zufälligem Kontakt 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 Verbrennungen füh-
ren.

e Benutzen Sie keinen beschädigten oder verän-
derten Akku. Beschädigte oder veränderte Akkus 
können sich unvorhersehbar verhalten und zu 
Feuer, Explosion oder Verletzungsgefahr führen. 

f Setzen Sie einen Akku keinem Feuer oder zu 
hohen Temperaturen aus. Feuer oder Tempera-
turen über 130 °C können eine Explosion hervor-
rufen. 

g Befolgen Sie alle Anweisungen zum Laden und 
laden Sie den Akku oder das Akkuwerkzeug 
niemals außerhalb des in der Betriebsanleitung 
angegebenen Temperaturbereichs. Falsches 
Laden oder Laden außerhalb des zugelassenen 
Temperaturbereichs kann den Akku zerstören und 
die Brandgefahr erhöhen.

6  Service

a Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von quali-
fiziertem Fachpersonal und nur mit Original-
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Ersatzteilen reparieren. Damit wird sicherge-
stellt, dass die Sicherheit des Elektrowerkzeugs 
erhalten bleibt. 

b Warten Sie niemals beschädigte Akkus. 
Sämtliche Wartung von Akkus sollte nur durch 
den Hersteller oder bevollmächtigte Kunden-
dienststellen erfolgen. 

7  Spezielle Sicherheitshinweise für 
Akkuschraubendreher

a Halten Sie das Elektrowerkzeug an den iso-
lierten Griffflächen, wenn Sie Arbeiten aus-
führen, bei denen die Schraube verborgene 
Stromleitungen treffen kann. Der Kontakt der 
Schraube mit einer spannungsführenden Leitung 
kann auch metallene Geräteteile unter Spannung 
setzen und zu einem elektrischen Schlag führen.

8  Ladegerät richtig benutzen

Wenn das Ladegerät nicht bestimmungsgemäß ver-
wendet wird, kann es zu Gefährdungen und Beschä-
digungen kommen. Lesen Sie dazu aufmerksam 
folgende Hinweise.

a  Lesen Sie vor der Verwendung des Ladegerätes 
alle Anweisungen und Vorsichtsmaßnahmen zum 
Ladegerät und zum Akku-Pack. Hinweise befinden 
sich unter anderem in dieser Anleitung und auf 
dem Gerät selbst.

b  Prüfen Sie das Ladegerät regelmäßig auf 
Schäden, insbesondere das Verbindungskabel 
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und das Gehäuse. Betreiben Sie das Gerät nicht 
mit einem beschädigten Gehäuse oder Stecker.

c  Benutzen Sie das Ladegerät nicht, wenn es 
Schlägen oder Stößen ausgesetzt wurde oder es 
herunterge fallen ist und in anderer Weise be sch-
ädigt wurde. Bitte bringen Sie das Lade gerät zur 
Reparatur oder Überprüfung zu einem zugelasse-
nen technischen Kundendienst.

d  Verbinden Sie einen zersprungenen oder in 
irgendeiner Weise beschädigten Akku-Pack 
niemals mit dem Ladegerät. Es besteht sonst 
Stromschlaggefahr.

e  Überschreiten Sie bei der Verwendung nicht die 
vom Hersteller angegebenen Werte.

f  Dieses Gerät ist nicht für die Reparatur durch 
Servicepersonal im Falle einer Störung oder eines 
Bauteildefekts vorgesehen.

g  Der Netzstecker dient als Trennvorrichtung, die 
Steckdose sollte sich in der Nähe des Geräts 
befinden und leicht zugänglich sein.

h  Das externe flexible Kabel dieses Geräts kann 
nicht ersetzt werden; wenn das Kabel beschädigt 
ist, muss das Gerät verschrottet werden.

i  Das Gerät darf keinem Tropf- oder Spritzwasser 
ausgesetzt werden, und es dürfen keine mit 
Flüssigkeit gefüllten Gegenstände, wie z. B. 
Vasen, auf das Gerät gestellt werden.
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j  Umgebungstemperatur: 0-40°C.

k  Nur für den Gebrauch in Innenräumen.

l  Verwenden Sie das Ladegerät niemals in Umge-
bungen mit explosiven oder entflammbaren 
Materialien. Es besteht Feuer- und Explosions-
gefahr.

m  Verwenden Sie das Ladegerät nur für den priva-
ten Gebrauch in Verbindung mit einer normalen 
Haushaltssteckdose. Versuchen Sie niemals, das 
Ladegerät mit einer Netzsteckdose einer anderen 
Spannungszahl zu verbinden.

n  Sorgen Sie beim Aufladen des Akku-Packs immer 
für eine ausreichende Lüftung. Es können Gase 
entstehen.

o  Laden Sie den Akku-Pack nur in geschlosse-
nen Räumen auf, da das Ladegerät nur für den 
Innengebrauch vorgesehen ist.

p  Achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit in 
Berührung mit dem Ladegerät kommt. Es besteht 
sonst Stromschlaggefahr.

q  Zweckentfremden Sie das Ladegerät nicht! Das 
Ladegerät dient nur zum Aufladen desselben Akku-
Packs, der auch zusammen mit dem Lade gerät 
geliefert wird. Zweckentfremdeter Gebrauch kann 
zu Brand oder tödlichem Stromschlag führen.

r  Versuchen Sie nicht, den Akku-Pack mit einem 
anderen Ladegerät als mit dem mitgelieferten 
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aufzuladen. Das mit diesem Elektrowerkzeug 
gelieferte Ladegerät und der Akku-Pack müssen 
zusammen benutzt werden.

s  Verwenden Sie das Ladegerät nur zum Aufladen 
des Akku-Packs. Das Ladegerät darf nicht als 
Stromversorgung für das Elektrowerkzeug benutzt 
werden.

t  Stellen Sie keine Gegenstände auf das Ladegerät 
und decken Sie dieses nicht ab, da dies zur 
Überhitzung führen kann. Stellen Sie das Lade-
gerät nicht in der Nähe einer Wärmequelle auf.

u  Verlegen Sie das Netzkabel stets so, dass nie-
mand darüber stolpern, darauf treten oder es 
sonst irgendwie beschädigen kann. Andernfalls 
besteht die Gefahr von Sachschäden und 
Verletzungen.

v  Trennen Sie das Ladegerät nach jeder Benutzung 
von der Netzversorgung. So verhindern Sie mög-
liche Gefahren. Trennen Sie das Ladegerät vor 
jeglichen Reinigungsarbeiten durch Ziehen des 
Netzsteckers von der Stromversorgung. Andern-
falls besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags!

w  Ziehen Sie niemals das Ladegerät am Verbin-
dungskabel, sondern nur am Ladegerät aus der 
Steckdose. Ziehen Sie niemals am Kabel.

x  Verwenden Sie keine Verlängerungskabel, es sei 
denn es ist unumgänglich. Die Verwendung eines 
nicht geeigneten Verlängerungskabels kann zu 
Brand- und Stromschlaggefahr führen.

5400090-Akkuschrauber-man.indd   195400090-Akkuschrauber-man.indd   19 17.08.21   13:1717.08.21   13:17



20

6 –  Gerätespezifische 
Sicherheitshinweise

HINWEIS!  
Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Akkuschrauben-
dreher oder dem Akku kann zu Beschädigungen des 
Akkuschraubendrehers führen.

−  Stellen Sie den Akkuschraubendreher oder das 
Zubehör nicht auf oder in der Nähe von heißen 
Oberflächen ab (z. B. Heizkörper).

−  Setzen Sie den Akku keinen mechanischen 
Stößen aus.

Restrisiken: 

Die Betriebsanleitung zu diesem Elektro werkzeug 
enthält ausführ liche Hinweise zum sicheren Arbeiten 
mit Elektrowerk zeugen. Dennoch birgt jedes Elektro-
werkzeug gewisse Restrisiken, die auch durch die 
vorhandenen Schutzvorrich tungen nicht völlig auszu-
schließen sind. Bedienen Sie deshalb Elektrowerk-
zeuge immer mit der notwendigen Vorsicht.

Restrisiken können zum Beispiel sein:

•  Berühren von rotierenden Teilen oder Einsatz-
werkzeugen.

•  Verletzung durch umher fliegende Werkstücke oder 
Werkstückteile.
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•  Brandgefahr bei unzureichender Belüftung des 
Motors.

•  Beeinträchtigung des Gehörs bei Arbeiten ohne 
Gehörschutz.

Ein sicheres Arbeiten hängt auch von der Vertrautheit 
des Bedien personals im Umgang mit dem jeweiligen 
Elektro werkzeug ab! Entsprechende Maschinen-
kenntnis sowie umsichtiges Verhal ten beim Arbeiten 
helfen bestehende Restrisiken zu minimieren. 

Sicherheitshinweise für Akku/Lade ge räte

HINWEIS! Verletzungs- und 
Beschädigungsgefahr! 

Halten Sie Elektrogeräte außerhalb der 
Reichweite von Kindern oder gebrechlichen 
Personen. Lassen Sie sie die Geräte nicht ohne 
Aufsicht benutzen. 

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren 
und darüber sowie von Personen mit verrin-
gerten physischen, sensorischen oder menta-
len Fähig keiten oder Mangel an Erfahrung und 
Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt 
oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des 
Gerätes unterwiesen wurden und die daraus 
resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dür-
fen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und 
Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne 
Beaufsichtigung durchgeführt werden. 
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−  Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzu-
stellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

−  Laden Sie keine nicht-wiederaufladbaren Batterien 
auf. Ein Verstoß gegen diesen Hinweis führt zu 
Gefährdungen.

−  Die Schutzvorrichtungen können nach einem 
Kurzschluss oder einer Überladung weder zurück-
gesetzt, noch ausgetauscht werden.

Allgemeine Informationen

Die Symbole auf dem Gehäuse haben folgende 
Bedeutung: 

  Gerät keinen Temperaturen über 40 °C 
aussetzen!

  Wasserkontakt vermeiden! Gerät nicht 
ins Wasser werfen! Explosionsgefahr!

  Werfen Sie das Gerät nicht in die 
Toilette.

  Gerät nicht ins Feuer werfen!  
Explosionsgefahr!

  Konformitätserklärung (siehe Kapitel 
„Konfor mitätserklärung“): Mit diesem 
Symbol gekennzeichnete Produkte erfül-
len alle anzuwendenden 
Gemeinschaftsvorschriften des Europäi-
schen Wirtschaftsraums.
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  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 ört-
lichen Sammelstelle.

  Das Netzteil entspricht der  
Schutzklasse 2.

  Betreiben Sie das Netzteil nur in 
Innenräumen.

  Freiwilliges Gütesiegel  
„geprüfte Sicher heit“.

  Freiwilliges Gütesiegel  
„geprüfte Sicher heit“.

 Gleichspannung.

  Wichtig! Betriebsanleitung beachten! 

  Wichtig! Betriebsanleitung für das 
Ladegerät

BJ Baujahr

SN: Seriennummer

SN: XXXXX  Die ersten beiden unterstrichenen 
Ziffern geben den Herstellungsmonat 
an.
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7 – Akku aufladen

WARNUNG!  
Stromschlaggefahr!

Fehlerhafte Elektroinstallation oder zu hohe Netz-
spannung können zu elektrischem Stromschlag füh-
ren.

−  Schließen Sie das Ladegerät nur an eine gut zu gän-
gliche Steckdose an, damit Sie sie bei einem 
Störfall schnell vom Stromnetz trennen können.

HINWEIS!  
Beschädigungsgefahr!

Wenn Sie den Akku unsachgemäß aufladen, können 
der Akku, das Ladegerät und der Akkuschrauben-
dreher beschädigt werden.

−  Laden Sie den Akku bei einer Umgebungstem-
peratur zwischen 0 °C und 40 °C. Die optimale 
Temperatur, um den Akku aufzuladen, liegt bei 
ca. 23 °C.

−  Laden Sie den Akku auf, wenn die Leistungs anzeige 
eine schwache Akkuleistung (rote Lampe) anzeigt.

−  Dieser Akkuschraubendreher AS36VP2 darf aus-
schließlich mit dem Ladegerät RSS1002-040050-
W2E geladen werden. Das Ladegerät darf nur 
an einer Stromversorgung mit einer Wechsel-
spannung von 100-240V~ und einer Frequenz von 
50/60 Hz betrieben werden.  
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Jegliche Verwendung anderer Ladegeräte sowie 
die Verwendung des Ladegerätes RSS1002-
040050-W2E an einer anderen Stromversorgung 
kann zu Personen- und Sachschäden führen. 

Für den Kauf ist der Akku des Akkuschrauben-
drehers nur leicht vorgeladen. Laden Sie daher den 
Akku vor der ersten Nutzung auf. Wenn die LED-
Lade zustands anzeige (2) eine schwache Akku leis-
tung (rote Lampe) anzeigt, laden Sie den Akku auf.

1.  Stecken Sie den Netzstecker des Ladegerätes (9) 
in die Steckdose.

2.  Stecken Sie den Stecker des Ladekabels in die 
Ladebuchse (4) des Akkuschraubendrehers.

3.  Die Ladeanzeige leuchtet zu Beginn rot. Die 
Ladeanzeige leuchtet grün, wenn der Akku kom-
plett aufgeladen ist. Während des Ladevorgangs 
erwärmen sich Netzstecker, Ladegerät und Akku. 
Dies ist be triebs bedingt und kein Defekt.

4.  Trennen Sie das Ladegerät nach 3 Stunden vom 
Netz.

5.  Ziehen Sie den Netzstecker des Ladegeräts.

6.  Lassen Sie den Akkuschraubendreher auf Raum-
tem peratur abkühlen, falls er sich während des 
Ladevorgangs erwärmt hat.

Der Akkuschraubendreher ist jetzt betriebsbereit.
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8 – Betrieb und Arbeitsweise

Werkzeuge einsetzen

Die Schrauberbits mit einer Länge ab 50 mm können 
direkt in die Bitaufnahme (8) eingesetzt werden. Zur 
Aufnahme aller anderen Bits gehen Sie wie folgt vor:

1.  Setzen Sie den Magnet-Bithalter (11) bis zum 
Anschlag in die Bitaufnahme ein.

2.  Wählen Sie einen zur Schraube passenden Bit aus.

3.  Setzen Sie den ausgewählten Bit bis zum 
Anschlag in den Magnet-Bithalter ein.

Ein-/Ausschalten

HINWEIS!  
Beschädigungsgefahr!

Durch zu tiefes Eindrehen von Schrauben besteht 
die Gefahr des Überdrehens. Dabei kann der Akku-
schraubendreher und das Werkstück beschädigt 
werden.

Beobachten Sie den Schraubvorgang und been-
den Sie das Eindrehen der Schrauben, bevor der 
Schraubenkopf in das Werkstück eingezogen wird. 
Ziehen Sie die Schraube mit einem Hand-Schrau-
bendreher fest. Führen Sie Probeverschraubungen 
durch, um das richtige Gefühl für die Bedienung des 
Elektrowerkzeuges zu bekommen.
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• Einschalten:

Drücken Sie den Ein-/Ausschalter mit integriertem 
Lichtschalter (5).

Der Schraubvorgang startet. Halten Sie den Schalter 
während des Schraubens gedrückt.

• Ausschalten:

Lassen Sie den Ein-/Ausschalter mit integriertem 
Lichtschalter los, sobald die Schraube vollständig 
ein- oder ausgedreht ist.

Der Schraubvorgang wird beendet und die Arbeits-
leuchte erlischt.

• LED-Arbeitsleuchte

VORSICHT! 
Verletzungsgefahr!

Blicken Sie niemals direkt in den Lichtstrahl der 
LED-Arbeitsleuchte und leuchten Sie anderen 
Personen nicht in die Augen. Dies kann bleibende 
Schädigungen der Augen zur Folge haben.

Wenn Sie den Ein-/Ausschalter mit integriertem 
Lichtschalter (5) betätigen, wird auch die LED-
Arbeitsleuchte zur besseren Sicht und zum sicheren 
Arbeiten in dunkleren Arbeitsbereichen ange schal tet. 
Die Arbeitsleuchte erlischt beim Loslassen des Ein-/
Ausschalters.
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• Drehrichtung festlegen

Mit dem Akkuschraubendreher können Schrauben 
eingedreht und ausgedreht werden. Um die Dreh-
richtung festzulegen gehen Sie wie folgt vor:

1.  Eindrehen von Schrauben:  
Drücken Sie den Schalter für Rechts-/Linkslauf (6) 
auf der rechten Seite des Schraubergriffs (3) in 
das Gehäuse.

2.  Setzen Sie das Schraubenbit genau zentrisch in 
den Schraubenkopf.

3.  Drücken Sie den Ein-/Ausschalter mit integrier-
tem Lichtschalter (5) vorsichtig durch.  
Das Schrauberbit und die Bitaufnahme drehen 
sich nach rechts, die Schraube dreht sich in das 
Holz.

4.  Ausdrehen von Schrauben:  
Drücken Sie den Schalter für Rechts-Linkslauf 
auf der linken Seite des Schraubergriffs in das 
Gehäuse.

5.  Setzen Sie das Schraubenbit genau zentrisch in 
den Schraubenkopf.

6.  Drücken Sie den Ein-/Ausschalter mit integrier-
tem Lichtschalter vorsichtig durch.  
Das Schraubenbit und die Bitaufnahme drehen 
sich nach links, die Schraube dreht sich aus dem 
Holz heraus.
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9 – Fehler beheben

Manche Störungen können durch kleine Fehler ent-
stehen, die Sie selbst beheben können. Befolgen Sie 
dazu die Anweisungen in der nachfolgenden Tabelle.

Falls sich die Störung an dem Akkuschraubendreher 
dadurch nicht beheben lässt, kontaktieren Sie den 
Kundendienst.

Reparieren Sie den Akkuschraubendreher auf keinen 
Fall selbst.
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Problem Mögliche Ursache Problembehebung

Der Akkuschrauben- Die Akkuleistung ist zu  Laden Sie den Akku  
dreher lässt sich  schwach. auf (siehe Kapitel  
nicht starten.  „Akku aufladen“).

 Der Rechts-/Linkslauf  Drücken Sie den  
 ist in Mittelstellung.  Rechtslauf oder den 

Linkslauf ganz ein.

Der Akku wird nicht Das Ladegerät ist nicht  Schieben Sie den  
geladen. richtig aufgesteckt.  Ladestecker gerade 

und vollständig in 
die La debuchse (4) 
des Akkuschrauben-
drehers.

 Der Netzstecker ist  Prüfen Sie den  
 nicht richtig  Netzstecker auf  
 eingesteckt. korrekten Sitz.

Problem Mögliche Ursache Problembehebung

Der Akku wird nicht Die Steckdose hat  Prüfen Sie die  
geladen. keinen Strom.  Steck dose, indem 

Sie ein anderes 
Gerät anschließen.

 Das Netzteil, der Akku Kontaktieren Sie  
 oder das Ladegerät  den Kundendienst. 
 ist defekt.
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10 –  Reparaturen

WARNUNG!  
Stromschlaggefahr!

Wenn Sie eigenständig Reparaturen durchführen 
oder ungeeignete Ersatzteile für eine Reparatur 
benutzt werden, besteht erhöhte Stromschlaggefahr.

−  Öffnen Sie das Gehäuse nicht. Bei eigenstän-
dig durchgeführten Reparaturen, unsachge-
mäßem Anschluss oder falscher Bedienung 
sind Haftungs- und Garantieansprüche ausge-
schlossen. Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur 
von qualifiziertem Fach personal und nur mit 
Original-Ersatzteilen reparieren.

−  Bei Reparaturen dürfen nur Tei le verwendet wer-
den, die den ursprünglichen Gerätedaten und den 
Angaben des Herstellers entsprechen. In diesem 
Akkuschraubendreher befinden sich elek trische 
und mechanische Tei le, die zum Schutz gegen 
Ge fahrenquellen unerlässlich sind.

11 –  Reinigung und Aufbewahrung

Verwenden Sie zur Reinigung keine aggressiven 
Reinigungs- oder Lösungsmittel

−  Reinigen Sie das Gehäuse des Akkuschrauben-
drehers nur mit einem trockenen und weichen 
Tuch.

5400090-Akkuschrauber-man.indd   315400090-Akkuschrauber-man.indd   31 17.08.21   13:1717.08.21   13:17



32

−  Entfernen Sie hartnäckige Verschmutzungen mit 
einem leicht feuchten Tuch und einem milden 
Geschirrspülmittel.

−  Halten Sie den Akkuschraubendreher niemals 
unter fließendes Wasser und legen Sie ihn niemals 
in ein Becken oder eine Schale mit Wasser oder 
Reinigungsmittel.

−  Trocknen Sie den Akkuschraubendreher vor der 
Aufbewahrung gut ab.

−  Verwahren Sie den Akkuschraubendreher nur an 
einem trockenen und frostsicheren Aufbewah-
rungs ort. Die Umgebungstemperatur darf 40 °C 
nicht überschreiten.

−  Verwahren Sie den Akkuschraubendreher und das 
Zubehör immer in der Aufbewahrungstasche.

−  Laden Sie den Akku vollständig auf, bevor Sie den 
Akkuschraubendreher für längere Zeit aufbe wah ren.

Das Lagern von entladenen oder teilentlade-
nen Akkus kann zur sog. Tiefenentladung führen. 
Dadurch werden die Akkuzellen zerstört und der 
Akku damit unbrauchbar.
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12 –  Entsorgung

Verpackung entsorgen

  Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. 
Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, 
Folien in die Wertstoff-Sammlung.

Altgerät entsorgen

(Anwendbar in der Europäischen Union und anderen 
europäischen Staaten mit Systemen zur getrennten 
Sammlung von Wertstoffen)

  Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll! 
Sollte der Akkuschraubendreher einmal 
nicht mehr benutzt werden können, so ist 
jeder Verbraucher gesetzlich verpflichtet, 
Alt geräte getrennt vom Hausmüll, z. B. bei 

einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines 
Stadt teils, abzugeben. Damit wird gewährleistet, 
dass Altgeräte fachgerecht verwertet und negative 
Aus wirkungen auf die Umwelt vermieden werden. 
Deswegen sind Elektrogeräte mit obenstehendem 
Symbol gekennzeichnet.

   Batterien und Akkus dürfen nicht in den 
Hausmüll! Als Verbraucher sind Sie gesetz-
lich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, 
egal ob sie Schadstoffe* enthalten oder 

nicht, bei einer Sammelstelle in Ihrer Gemeinde/ 
Ihrem Stadtteil oder im Handel abzu geben, damit sie 
einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt wer-
den können.
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*  gekennzeichnet mit:  
Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei

13 – Service-Hinweise

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

• Meister-Geräte sind weitgehend wartungsfrei, zum 
Reinigen der Gehäuse genügt ein feuchtes Tuch. 
Zusätzliche Hinweise entnehmen Sie bitte der 
Betriebsanleitung.

• Meister-Geräte unterliegen einer strengen 
Qualitätskontrolle. Sollte dennoch einmal eine 
Funktionsstörung auftreten, so senden Sie das 
Gerät bitte an unsere Service-Anschrift. Die 
Reparatur erfolgt um gehend.

• Eine Kurzbeschreibung des Defekts verkürzt die 
Fehlersuche und Reparaturzeit. Während der 
Garantiezeit legen Sie dem Gerät bitte Garantie-
urkunde und Kaufbeleg bei.

• Sofern es sich um keine Garantiereparatur han-
delt, werden wir Ihnen die Reparaturkosten  
in Rechnung stellen.
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WICHTIG! Öffnen des Gerätes führt zum 
Erlöschen des Garantieanspruchs!

WICHTIG! Wir weisen ausdrücklich darauf 
hin, dass wir nach dem Produkthaftungs-

gesetz nicht für durch unsere Geräte hervorge-
rufene Schäden einzustehen haben, sofern diese 
durch unsachgemäße Reparatur verursacht oder 
bei einem Teileaustausch nicht unsere Original-
teile bzw. von uns freigegebene Teile verwendet 
wurden und die Reparatur nicht vom Conmetall 
Meister GmbH Kundenservice oder einem auto-
risierten Fachmann durchgeführt wurde! Entspre-
chendes gilt für die verwendeten Zubehörteile.

• Zur Vermeidung von Transportschäden das Gerät 
sicher verpacken oder die Originalverpackung ver-
wenden.

• Auch nach Ablauf der Garantiezeit sind wir für 
Sie da und werden eventuelle Reparaturen an 
Meister-Geräten kostengünstig ausführen.
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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.

  oldal
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 2 – Műszaki információk 37.
 3 – Szerkezeti elemek 39.
 4 – Rendeltetésszerű használat 40.
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kezeléséhez 40.

 6 –  A készülékre jellemző biztonsági  
utasítások 51.

 7 – Az akku feltöltése 56.
 8 – Üzemeltetés és működési mód 58.
 9 – Hibaelhárítás 61.
10 – Javítások 62.
11 – Tisztítás és tárolás 63.
12 – Ártalmatlanítás 64.
13 – Szervizre vonatkozó tudnivalók 65.
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1 – A csomag tartalma

• 3,6 V Li-Ion akkus csavarozó
• Hálózati-/töltőkészülék
• 27 bit: PZ1, PZ2, PZ3 – PH0, PH1, PH2, PH3; 

egyenes 4, 5, 6, 7 – Torx T20, T27
• Mágneses bittartó
• Tárolótasak
• Üzemeltetési útmutató
• Garanciajegy

2 –  Műszaki információk

Műszaki adatok

3,6 V Li-Ion akkus csavarozó

Modell AS36VP2
Cikkszám WU5400090
Üresjárati fordulatszám n0 220 min-1

Bit befogó 6,35 mm (1/4")

Akkumulátor

Feszültség 3,6 V 
Kapacitás 2,0 Ah / 7,2 Wh
Típus  lítium-ion akku 

(LI-ION)
Töltési idő kb. 3 Stunden
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Töltőkészülék

Készülékszám: RSS1002-040050-W2E
Tápfeszültség: 100-240 V~/50/60 Hz/0,3 A
Kimeneti feszültség: 5,0 V  / 0,8 A
Érintésvédelmi osztály: 2

A műszaki változtatások joga fenntartva.

Zajkibocsátás/vibráció 

Zajkibocsátás

LpA: 64,89 dB(A), LWA: 75,89 dB(A)

Mérési bizonytalanság:

KpA: 3,0 dB(A), KWA: 3,0 dB(A)

Kéz-/kar rezgések:

Csavarok ah: ≤ 2,5 (0,548) m/s2, 
Mérési bizonytalanság K: 1,5 m/s2

Zaj- és rezgésinformáció

A megadott rezgés összértéket és a megadott zaj-
kibocsátási értékeket egy szabványosított vizsgálati 
eljárás szerint (EN 62841-1 és EN 62841-2-2) mérték, 
és az elektromos szerszám másik szerszámmal való 
összehasonlítására használhatók. Ezek a terhelés 
előzetes értékelésére is használhatók.
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Figyelmeztetés! 
Az elektromos szerszám tényleges használa-

ta közbeni rezgés- és zajkibocsátás az elektro-
mos szerszám használatától és a megmunkált 
munkadarab fajtájától függően eltérhet az itt 
megadott értékektől.

A kezelő védelmének érdekében szükséges olyan 
biztonsági intézkedéseket meghatározni, ame-
lyek a tényleges használati feltételek közbeni 
rezgésterhelés értékelésén alapulnak (ekkor az 
üzemi ciklus minden részét figyelembe kell venni, 
például azokat az időket is, amikor az elektromos 
szerszám ki van kapcsolva, és azokat is, amikor 
az ugyan be van kapcsolva, de terhelés nélkül 
jár).

Törekedjen arra, hogy a rezgés okozta terhelést 
és zajt a lehető legalacsonyabb szinten tartsa. 
A rezgésterhelés csökkentésére tett intézkedés 
például a szerszám használata közbeni kesztyű 
viselés, a munkaidő korlátozása, és a tartozékok 
jó állapotban való használata.

3 – Szerkezeti elemek

 1 3,6 V Li-Ion akkus csavarozó
 2 Töltési állapotjelző LED
 3 Csavarozó markolat
 4 Töltőaljzat
 5 Be-/kikapcsoló beépített világításkapcsolóval
 6 Jobbra-/balra forgás gomb
 7 LED munkalámpa
 8 Bitbefogó
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 9 Hálózati-/töltőkészülék
10 Bitek, 27 db
11 Mágneses bittartó

4 –  Rendeltetésszerű használat

Az akkus csavarozó kizárólag finom csavarozási 
munkákhoz készült. Az akkus csavarozó kizárólag 
otthoni használatra szolgál, ipari használatra nem 
alkalmas.

Az akkus csavarozót csak a kezelési útmutatóban 
leírt módon használja. Minden ettől eltérő használat 
nem rendeltetésszerűnek minősül, és anyagi károk-
hoz vezethet.

A gyártó vagy a kereskedő semmiféle felelősséget 
nem vállal azokért a károkért, amelyek a nem ren-
deltetésszerű vagy helytelen használat miatt kelet-
keztek.

5 –  Általános biztonsági utasítások az 
elektromos szerszámok kezeléséhez

FIGYELMEZTETÉS! Olvassa el az elektromos 
szerszámhoz tartozó valamennyi biztonsági 

tudnivalót, utasítást, és vegye figyelembe az 
illusztrációkat és műszaki adatokat. A biztonsági 
utasítások és útmutatások be nem tartása áramü-
tést, tüzet és/vagy komoly sérüléseket okozhat.

Őrizzen meg minden biztonsági utasítást és 
útmutatást a jövőbeni megtekintés céljából.
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A biztonsági utasításokban használt „elektromos 
szerszám” fogalma mind a hálózati üzemelésű elekt-
romos szerszámokra (hálózati kábellel), mind pedig 
az akkus üzemelésű elektromos szerszámokra (háló-
zati kábel nélkül) vonatkozik.

1 A munkaterület biztonsága

a Tartsa tisztán a munkaterületét és biztosítsa a 
megfelelő szellőzést. A rendetlenség és a megvi-
lágítatlan munkaterület balesetet okozhat.

b Ne dolgozzon a készülékkel robbanásveszélyes 
környezetben, ahol gyúlékony folyadékok, gázok 
vagy porok találhatók. Az elektromos szerszámok 
használata közben szikrák keletkeznek, amelyek a 
port vagy a gőzöket meggyújthatják.

c Az elektromos szerszám használata közben 
tartsa távol a gyermekeket és más személye-
ket. Figyelemelvonás esetén elveszítheti a készü-
lék feletti uralmát.

2 Elektromos biztonság

a A készülék csatlakozódugójának illeszked-
nie kell a dugaszoló aljzatba. Tilos a csat-
lakozódugót bármilyen módon módosítani. 
Védőföldeléssel ellátott készülékek üzemelteté-
séhez ne használjon átalakító dugaszt. Csökken 
az áramütés veszélye, ha eredeti csatlakozódugót 
és megfelelő dugaszolóaljzatot használ.

b Kerülje a földelt felületekkel, mint például 
a csövekkel, fűtőtestekkel, tűzhelyekkel és 
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hűtőszekrényekkel való érintkezést. Fokozott 
áramütés veszély áll fenn, ha a saját teste le van 
földelve.

c Tartsa távol a készüléket esőtől vagy nedves-
ségtől. Ha víz kerül az elektromos készülékbe, nő 
az áramütés kockázata.

d Ne használja a hálózati kábelt a készülék hor-
dozására, felfüggesztésére vagy a dugaszo-
lóaljzatból való kihúzására. A hálózati kábelt 
tartsa távol hő, olaj hatásától, az éles sarkaktól 
és a mozgásban lévő alkatrészektől. A sérült 
vagy összecsavarodott kábel megnöveli az ára-
mütés kockázatát.

e Ha az elektromos szerszámot a szabadban 
használja, akkor csak olyan hosszabbítókábelt 
használjon, amely kültérre is engedélyezve 
van. Ha olyan hosszabbítókábelt használ, amely 
alkalmas kültéri használatra, csökkenti az áramü-
tés kockázatát.

f Ha az elektromos szerszám nedves környezet-
ben való használata nem elkerülhető, használ-
jon hibaáram védőkapcsolót. A hibaáram-vé-
dőkapcsoló alkalmazása csökkenti az áramütés 
kockázatát.

3 Személyek biztonsága

a Legyen figyelmes, ügyeljen arra, hogy mit tesz, 
és józan ésszel végezze a munkát az elektro-
mos szerszámmal. Ne használja a készüléket, 
ha fáradt, vagy kábítószer, alkohol vagy gyógy-
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szer hatása alatt áll. Egy pillanatnyi figyelmetlen-
ség a készülék használatakor komoly sérülések-
hez vezethet.

b Viseljen egyéni védőfelszerelést és mindig 
használjon védőszemüveget. Az egyéni védő-
felszerelés viselése, mint pl. a porvédőmaszk, 
csúszásmentes biztonsági lábbeli, védősisak 
vagy fülvédő, az elektromos szerszám típusától 
és alkalmazásától függően csökkenti a sérülések 
kockázatát.

c Kerülje a véletlenszerű üzembe helyezést. 
Győződjön meg arról, hogy az elektromos 
szerszám ki van-e kapcsolva, mielőtt azt az 
áramellátásra és/vagy az akkura csatlakoztat-
ná, kézbe venné, vagy szállítaná. Ha szállítás 
közben az ujját a készülék kapcsolóján tartja, 
vagy a készüléket bekapcsolva csatlakoztatja a 
hálózatra, az balesetekhez vezethet.

d A készülék bekapcsolása előtt távolítson el 
róla minden a beállításhoz használt szerszámot 
vagy csavarkulcsot. Egy szerszám vagy kulcs, 
amely a forgó géprészben található, sérülésekhez 
vezethet.

e Kerülje a normálistól eltérő testtartást. 
Gondoskodjon a stabil állásról, és mindig őriz-
ze meg egyensúlyát. Ily módon jobban ellenőrzé-
se alatt tarthatja az elektromos szerszámot várat-
lan helyzetekben.

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

g Ha van lehetőség porelszívó és porgyűjtő 
készülékek csatlakoztatására, akkor ellenőriz-
ze, hogy ezek csatlakoztatva vannak, és meg-
felelően működnek. Ezen berendezések alkalma-
zása csökkenti a por jelentette veszélyeket.

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 figyelmet-
len kezelés a másodperc töredéke alatt súlyos 
sérülésekhez vezethet.

4  Az elektromos szerszám használata  
és kezelése

a Ne terhelje túl a készüléket. Mindig az adott 
munkához legmegfelelőbb elektromos szer-
számot használja. A megfelelő elektromos szer-
számmal jobban és biztonságosabban lehet dol-
gozni.

b Ne használjon olyan elektromos szerszámot, 
amelynek hibás a kapcsolója. Az olyan elektro-
mos szerszám, amelyet már nem lehet be- vagy 
kikapcsolni, veszélyes, és meg kell javíttatni.

c Mielőtt elvégezné a beállításokat a készüléken, 
tartozékokat cserélne, vagy eltenné a készü-
léket, húzza ki a dugaszt az aljzatból. Ezek 
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az óvintézkedések megakadályozzák a készülék 
véletlenszerű elindítását.

d A használaton kívüli elektromos szerszámokat 
gyerekek számára hozzá nem férhető helyen 
tárolja. Ne engedje át a gépet olyan szemé-
lyeknek, akik nem ismerik, vagy nem olvasták 
el a jelen utasításokat. Az elektromos szerszá-
mok veszélyesek, ha tapasztalatlan személy hasz-
nálatába kerülnek.

e Végezze gondosan a készülék karbantartását. 
Ellenőrizze, hogy a mozgó alkatrészek töké-
letesen működnek-e, nem szorulnak-e, nem 
törtek-e le az alkatrészek, illetve nem sérül-
tek-e meg annyira, hogy azzal befolyásolnák a 
készülék működését. Mielőtt üzembe helyezné 
a készüléket, javíttassa meg a meghibásodott 
alkatrészeket. Sok baleset okozója az elektromos 
szerszámok nem megfelelő karbantartása.

f Tartsa tiszta és éles állapotban a vágószerszá-
mokat. A rendszeresen karbantartott, éles vágó-
éllel rendelkező vágószerszámok ritkán szorulnak 
be és könnyebben vezethetők.

g Az elektromos szerszámot, tartozékokat, 
betétszerszámokat stb. a jelen utasításoknak 
megfelelően és úgy használja, ahogy az ehhez 
a speciális készüléktípushoz elő van írva. Ilyen 
esetekben vegye figyelembe a munkakörül-
ményeket és az elvégzendő tevékenységet. Az 
elektromos szerszámoknak az előírttól eltérő célra 
történő használata veszélyhelyzeteket teremthet.
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h A markolatokat és fogófelületeket tartsa szá-
razon, tisztán, olaj- és zsírmentesen. A csúszós 
markolatok és fogófelületek ellehetetlenítik az 
elektromos szerszám biztonságos kezelését és 
használatát a váratlan helyzetekben.

5  Akkus szerszámok használata és kezelése

a Csak a gyártó által ajánlott töltőkészüléket 
használjon az akkumulátorok töltéséhez. Az 
egy adott típusú akkuhoz előírt töltő más típusú 
akkukhoz történő használata során tűzveszély áll 
fenn.

b Az egyes elektromos szerszámokban csak 
az adott szerszámhoz előírt akkumulátorokat 
használja. Más típusú akkuk használata sérülé-
sekhez és tűzveszélyhez vezethet.

c A használaton kívüli akkut tartsa távol gém-
kapcsoktól, érméktől, kulcsoktól, szegektől, 
csavaroktól vagy más, kisméretű fémtárgyak-
tól, amelyek az érintkezők áthidalását okoz-
hatják. Az akkuérintkezők közti rövidzárlat égési 
sérüléseket vagy tüzet okozhat.

d A helytelen használat során az akkuból folya-
dék szivároghat ki. Ekkor kerülje a folyadékkal 
való érintkezést. Véletlen érintkezés esetén 
alaposan öblítse le azt vízzel. Ha a folyadék 
a szembe kerül, vegyen igénybe orvosi segít-
séget is. A kifolyó akkufolyadék bőrpírhoz vagy 
égési sérülésekhez vezethet.
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e Ne használjon sérült vagy módosított akkut. A 
sérült vagy módosított akkuk viselkedése kiszá-
míthatatlanná válhat és tüzet, robbanást okozhat, 
ezáltal sérülésveszélyt jelenthet. 

f Ne tegye ki az akkut nyílt lángnak vagy magas 
hőmérsékletnek. A tűz vagy a 130 °C-t meghala-
dó hőmérsékletek robbanást idézhetnek elő. 

g Tartsa be a töltésre vonatkozó utasításokat, 
és soha ne töltse az akkut vagy az akkus szer-
számot az üzemeltetési útmutatóban megadott 
hőmérséklettartományon kívül. A hibás töltés 
vagy a megengedett hőmérséklettartományon 
kívüli töltés tönkreteheti az akkut és növelheti a 
tűzveszélyt.

6  Szerviz

a Az elektromos szerszám javítását kizárólag 
képzett szakemberrel és eredeti cserealkatré-
szekkel végeztesse. Ezzel biztosítja az elektro-
mos szerszám biztonságos használatának megőr-
zését. 

b Soha ne végezzen karbantartást sérült akku-
kon. Az akkuk valamennyi karbantartását csak 
a gyártó vagy a felhatalmazott ügyfélszolgálati 
helyek végezhetik.

7  Speciális biztonsági utasítások az akkus  
csavarozókhoz

a Az elektromos szerszámot csak a szigetelt 
fogantyúfelületnél fogva tartsa, ha a géppel 
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olyan munkát végez, ahol a csavar rejtett áram-
vezetékeket találhat el. Amennyiben a csavar 
elektromos áram alatt álló vezetékhez érne, az a 
készülék fém részeit is áram alá helyezheti, és ez 
áramütéshez vezethet.

8  A töltőkészülék helyes használata

Ha a töltőkészüléket nem rendeltetésszerűen használ-
ja, az veszélyes lehet, és sérüléseket okozhat. Ehhez 
figyelmesen olvassa el a következő utasításokat.

a A töltőkészülék használata előtt olvassa el a töltő-
készülékre és az akkucsomagra vonatkozó összes 
utasítást és óvintézkedést. Az utasítások többek 
között ebben az útmutatóban és magán a készü-
léken találhatók.

b Rendszeresen ellenőrizze a töltőkészüléket káro-
sodásra, különösen az összekötőkábelre és a 
házra vonatkozóan. Ne működtesse a készüléket 
sérült házzal vagy dugóval.

c Ne használja a töltőkészüléket, ha az ütésnek 
vagy ütközésnek volt kitéve, vagy leesett, illetve 
egyéb más módon megsérült. A töltőkészüléket 
javítás vagy ellenőrzés céljából vigye el egy enge-
délyezett műszaki vevőszolgálathoz.

d A megrepedt vagy bármilyen módon megsérült 
akkucsomagot soha ne kösse össze a töltőkészü-
lékkel. Különben áramütés veszélye áll fenn!

e A használat során ne lépje túl a gyártó által mega-
dott értékeket.
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f Ez a készülék nem arra szolgál, hogy meghibáso-
dás vagy alkatrész meghibásodás esetén a szerviz 
személyzet javítsa.

g A hálózati dugó leválasztószerkezetként működik, 
a konnektornak a készülék közelében kell lennie, 
és könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.

h A készülék külső flexibilis kábele nem cserélhető; 
ha a kábel megsérül, a készüléket selejtezni kell.

i A készüléket nem szabad csepegésnek vagy 
fröccsenésnek kitenni, és a készülékre nem sza-
bad folyadékkal töltött tárgyakat, például vázákat 
helyezni.

j Környezeti hőmérséklet: 0-40°C.

k Csak beltéri használatra.

l Soha ne használja a töltőkészüléket robbanásve-
szélyes vagy gyúlékony anyagok környezetében. 
Tűz- és robbanásveszély áll fenn.

m A töltőkészüléket csak magáncélból használja, 
normál háztartási csatlakozóaljzattal. Ne próbálja 
meg a töltőkészüléket más feszültségértékű háló-
zati csatlakozóaljzattal összekötni.

n Az akkucsomag feltöltésekor mindig gondoskodjon 
a megfelelő szellőzésről. Gázok keletkezhetnek.

o Az akkucsomagot csak zárt helyiségben töltse fel, 
mivel a töltőkészüléket beltéri használatra tervezték.
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p Figyeljen arra, hogy a töltőkészülékbe ne kerüljön 
nedvesség. Különben áramütés veszélye áll fenn!

q A töltőkészüléket ne használja annak céljától elté-
rően! A töltőkészülék csak ugyanolyan akkucso-
mag feltöltésére szolgál, amit a töltőkészülékkel 
együtt szállítunk. Az egyéb célra történő használat 
tüzet vagy halálos áramütést okozhat.

r Az akkucsomagot kizárólag a mellékelt töltőké-
szülékkel töltse fel. Az elektromos szerszámhoz 
mellékelt töltőkészüléket és akkucsomagot együtt 
kell használni.

s A töltőkészüléket kizárólag az akkucsomag feltöl-
tésére használja. A töltőkészüléket nem szabad az 
elektromos szerszám áramellátására használni.

t Ne állítson semmilyen tárgyat a töltőkészülékre, 
és ne is fedje le, mivel ez túlmelegedéshez vezet-
het. A töltőkészüléket ne helyezze hőforrás köze-
lébe.

u A hálózati kábelt mindig úgy helyezze el, hogy az 
ne jelentsen botlásveszélyt, ne lehessen rálép-
ni, vagy bármilyen más módon ne sérüljön meg. 
Különben személyi sérülés és anyagi károk veszé-
lye áll fenn.

v A töltőkészüléket minden használat után válassza 
le a hálózati áramról. Így elkerülhetők az esetleges 
veszélyek. A töltőkészüléket bármilyen tisztítási 
munka előtt a hálózati csatlakozódugó kihúzásá-
val válassza le az áramellátásról. Különben elekt-
romos áramütés veszélye áll fenn.
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w A töltőkészüléket soha ne a csatlakozókábelnél 
fogva húzza ki a csatlakozóaljzatból, hanem min-
dig a töltőkészüléknél fogva. Soha ne húzza a 
kábelnél fogva.

x Ne használjon hosszabbítókábelt, kivéve, ha az 
elkerülhetetlen. A nem megfelelő hosszabbítóká-
bel használata tűz- és áramütés veszélyével jár.

6 –  A készülékre jellemző biztonsági  
utasítások

MEGJEGYZÉS!  
Sérülésveszély!

Az akkus csavarozó vagy az akkumulátor szaksze-
rűtlen kezelése az akkus csavarozó sérülését okoz-
hatja.

−  Ne helyezze az akkus csavarozót vagy a tarto-
zékokat forró felületekre vagy azok közelébe (pl. 
fűtőtest).

− Ügyeljen arra, hogy az akkut ne érje ütés.

További kockázatok:

A jelen elektromos szerszám üzemelési útmutatója 
az elektromos szerszámokkal való biztonságos mun-
kavégzésre vonatkozó részletes utasításokat tartal-
mazza. Ennek ellenére minden elektromos szerszám 
hordoz magában bizonyos maradék kockázatot, 
amelyeket a meglévő biztonsági berendezések hasz-
nálatával nem lehet teljesen kizárni. Ezért az elekt-
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romos szerszámot mindig a megfelelő elővigyázattal 
kell használni.

Fennmaradó kockázat lehet például:

• A forgó elemek vagy a betétszerszámok érintése.

•  Elrepülő munkadarabok vagy munkadarabrészek 
okozta sérülés.

•  A motor nem elegendő szellőzésekor fellépő tűzve-
szély.

•  A fülvédő nélküli munkavégzés során fellépő hallás-
károsodás.

A biztonságos munkavégzés függ attól is, mennyire 
ismeri a kezelőszemélyzet a mindenkori elektromos 
szerszám kezelését! A gépre vonatkozó megfelelő 
ismeretek, valamint a munkavégzés alatti megfontolt 
viselkedés segítenek a meglévő maradék kockázatok 
csökkentésében.

Az akkumulátorokra/töltőkre vonatkozó biztonsá-
gi utasítások

MEGJEGYZÉS! Személyi sérülés és anyagi 
károk veszélye!

Tartsa az elektromos készülékeket gyermekek 
és gyengénlátó személyek számára elérhetetlen 
helyen. Ne hagyja, hogy felügyelet nélkül hasz-
nálják a készülékeket.
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Ezt a készüléket használhatják 8 éves vagy annál 
idősebb gyermekek, illetve csökkent fizikai, 
érzékszervi, vagy mentális képességekkel ren-
delkező, vagy kellő tudással és belátással nem 
rendelkező személyek is, ha az említett szemé-
lyek a biztonságukért felelős, a készülék bizton-
ságos használatának módjával és az esetleges 
veszélyekkel tisztában lévő személy felügyelete 
alatt állnak, vagy ilyen személytől kaptak uta-
sítást a berendezés használatára vonatkozó-
an. Gyermekeknek a készülékkel játszani tilos. 
Gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik a 
tisztítást és a felhasználó által végezhető karban-
tartást.

− A gyerekeket felügyelet alatt kell tartani, hogy ne 
játsszanak a készülékkel.

− Ne használja újra nem tölthető elemek töltésére. 
Ezen utasítás figyelmen kívül hagyása veszély-
helyzeteket teremt.

− A védelmi berendezéseket rövidzárlat vagy túl-
terhelés után nem lehet sem visszaállítani, sem 
kicserélni.
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Általános információk

A házon látható szimbólumok jelentése  
a következő: 

  Ne tegye ki a készüléket 40 °C feletti 
hőmérsékletnek!

  Kerülje a vízzel való érintkezést! Ne dobja 
vízbe a készüléket! Robbanásveszély!

  Ne dobja a készüléket a WC-be. 

  A készüléket tilos tűzbe dobni! 
Robbanásveszély!

  Megfelelőségi nyilatkozat (lásd a 
„Megfelelőségi nyilatkozat“ fejezetet): Az 
ezzel a szimbólummal jelölt termékek 
megfelelnek az Európai Gazdasági 
Térség minden alkalmazandó közösségi 
rendelkezésének.

  Ne dobja a gépet és a töltőkészüléket a 
háztartási hulladékok közé. A készülékeket 
környezetkímélő módon kell ártalmatlaníta-
ni, ha meg szeretne válni azoktól. A gépet 
és a töltőkészüléket adja le a helyi gyűjtő-
helyen.

  A tápegység megfelel a 2-es érintésvé-
delmi osztálynak.
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  Kizárólag beltérben használja a tápegy-
séget.

  Önkéntes „ellenőrzött biztonság”  
minőségi pecsét.

  Önkéntes „ellenőrzött biztonság”  
minőségi pecsét.

 Egyenfeszültség.

  Fontos! Vegye figyelembe a használati 
útmutatóban foglaltakat!

  Fontos! A töltőkészülék üzemeltetési 
útmutatója

BJ Gyártási év

SN: Sorozatszám

SN: XXXXX  Az első két aláhúzott karakter adja meg 
a gyártás hónapját.
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7 – Az akku feltöltése

FIGYELMEZTETÉS!  
Áramütés veszélye!

A hibás villamos szerelés vagy a túl magas hálózati 
feszültség áramütéshez vezethetnek.

−  A töltőkészüléket csak jól hozzáférhető dugaszoló 
aljzatra csatlakoztassa, hogy a töltőkészüléket 
meghibásodás esetén gyorsan le lehessen válasz-
tani az elektromos hálózatról.

MEGJEGYZÉS! 
Sérülésveszély!

Ha az akkumulátort szakszerűtlenül tölti fel, az 
akkumulátor, a töltőkészülék és az akkus csavarozó 
megsérülhet.

−  Az akkumulátort 0 °C és 40 °C közötti környezeti 
hőmérsékleten töltse fel. Az akkumulátor feltölté-
sének optimális hőmérséklete kb. 23 °C.

−  Töltse fel az akkumulátort, ha a teljesítmény kijel-
ző gyenge akkumulátor teljesítményt mutat (piros 
lámpa).

−  Az AS36VP2 akkus csavarozót kizárólag 
RSS1002-040050-W2E töltőkészülékkel szabad 
feltölteni. A töltőkészüléket csak 100-240V~ váltó-
feszültségű és 50/60 Hz frekvenciájú áramellátás-
sal szabad üzemeltetni.  
Más töltőkészülékek bárminemű használata, vala-
mint az RSS1002-040050-W2E töltőkészülék más 
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áramellátáson történő használata személyi sérü-
léssel és anyagi károkkal járó balesethez vezethet. 

Vásárláskor az akkus csavarozó akkuja csak kicsit 
van előre feltöltve. Az első használat előtt töltse fel 
az akkut. Ha a töltésállapot kijelző LED (2) gyenge 
akkumulátor teljesítményt mutat (piros lámpa), töltse 
fel az akkut.

1.  Dugja be a töltőkészülék (9) hálózati csatlakozó-
dugóját a dugaszoló aljzatba.

2.  Dugja be a töltőkábel csatlakozódugóját az akkus 
csavarozó töltőaljzatába (4).

3.  A töltésjelző pirosan kezd világítani. A töltésjelző 
zölden világít, ha az akku teljesen fel van töltve.  
A töltési folyamat közben a hálózati csatlakozó-
dugó, a töltőkészülék és az akkumulátor felme-
legszik. Ezt a működés okozza, és nem meghibá-
sodás.

4.  3 óra elteltével válassza le a készüléket a hálózat-
ról.

5.  Húzza ki a töltőkészülék hálózati csatlakozódu-
góját.

6.  Hagyja az akkus csavarozót teremhőmérsékletre 
lehűlni, ha az a töltési folyamat közben felmele-
gedett.

Az akkus csavarozó most üzemkész.
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8 – Üzemeltetés és működési mód

A szerszámok behelyezése

A csavarozóbiteket 50 mm hossztól közvetlenül a bit 
befogóba (8) lehet betenni. Minden más bit befogása 
a következők szerint történik: 

1.  Tegye be a mágneses bittartót (11) ütközésig a 
bitbefogóba.

2. Válassza ki a csavarhoz való bitet.

3.  Tegye be a kiválasztott bitet ütközésig a mágne-
ses bittartóba.

Ki-be kapcsolás

MEGJEGYZÉS!  
Sérülésveszély!

A csavar túl mélyen való becsavarozása miatt túl-
csavarás veszélye áll fenn. Ekkor az akkus csavaro-
zó és a munkadarab megsérülhet.

Figyeljen a csavarozási folyamatra, és fejezze be a 
csavarok becsavarását, mielőtt a csavarfej a mun-
kadarabba behúzódik. A csavart kézi csavarhúzó 
segítségével húzza szorosra. Végezzen próbacsa-
varozást, hogy ráérezzen az elektromos szerszám 
kezelésére.
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• Bekapcsolás:

Nyomja meg a beépített világításkapcsolóval ellátott 
be-/kikapcsolót (5).

Beindul a csavarozás. A csavarozás alatt tartsa 
nyomva a kapcsolót.

• Kikapcsolás:

Engedje el a beépített világításkapcsolóval ellátott 
be-/kikapcsolót, mihelyt a csavart teljesen be- vagy 
kicsavarozta.

A csavarozás befejeződik és a munkalámpa kialszik.

• LED-es munkalámpa

VIGYÁZAT! 
Sérülésveszély!

Soha ne nézzen közvetlenül a LED-es munkalámpá-
ba, és ne világítson mások szemébe. Ez ugyanis a 
szem maradandó károsodását okozhatja.

Ha megnyomja a beépített világításkapcsolóval ellá-
tott be-/kikapcsolót (5), a jobb látás és a sötétebb 
munkaterületeken való biztonságosabb munka érde-
kében a LED-es munkalámpa is bekapcsol. A be-/
kikapcsoló elengedésekor a munkalámpa kialszik.
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•Forgásirány meghatározása

Az akkus csavarozóval csavarok becsavarozása és 
kicsavarozása lehetséges. A forgásirány beállításá-
hoz a következőképpen járjon el:

1.  Csavarok becsavarása:  
Nyomja a jobb/bal forgásirány (6) kapcsolót a csa-
varozó markolat (3) jobb oldalán a házba.

2.  Helyezze be a csavarbitet pontosan központosan 
a csavarfejbe.

3.  Óvatosan nyomja meg a beépített világításkap-
csolóval ellátott be-/kikapcsolót (5). A csavarozó 
bit és a bit befogó jobbra forog, a csavar becsa-
varodik a fába.

4.  Csavarok kicsavarása: 
Nyomja a jobb/bal forgásirány kapcsolót a csava-
rozó markolat bal oldalán a házba.

5.  Helyezze be a csavarbitet pontosan központosan 
a csavarfejbe.

6.  Óvatosan nyomja meg a beépített világításkap-
csolóval ellátott be-/kikapcsolót. A csavarozó bit 
és a bit befogó balra forog, a csavar kicsavarodik 
a fából.
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9 – Hibaelhárítás

Bizonyos üzemzavarokat kis hibák okozhatnak, amiket 
saját maga is el tud hárítani. Kövesse ehhez a követ-
kező táblázatban lévő utasításokat.

Amennyiben az akkus csavarozó üzemzavara ezzel 
nem szüntethető meg, lépjen kapcsolatba a vevőszol-
gálattal.

Semmiképp se javítsa saját maga az akkus csavaro-
zót.

Probléma Lehetséges ok Probléma elhárítása

Az akkus Az akku teljesítménye Töltse fel az akku- 
csavarozót nem  túl kicsi. mulátort (lásd az Akku  
lehet elindítani.  feltöltése c. fejezetet).

 A jobb/bal forgásirány Teljesen nyomja be a 
 kapcsoló középállásban jobbra forgás vagy 
 van. balra forgás kapcsolót.

Az akku nem tölt. A töltőkészülék nincs Dugja be a töltő csat- 
 megfelelően bedugva.  lakozódugót egye-

nesen és teljesen 
az akkus csavarozó 
töltőaljzatába (4).

 A hálózati Ellenőrizze a hálózati 
 csatlakozódugó nincs csatlakozódugó meg- 
 megfelelően bedugva. felelő illeszkedését.
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Probléma Lehetséges ok Probléma elhárítása

Az akku nem tölt. A dugaszolóaljzatban Ellenőrizze úgy a csat- 
 nincs áram.  lakozóaljzatot, hogy 

abba egy másik 
készüléket csatlakoz-
tat.

 A tápegység, az akku Lépjen kapcsolatba a 
 vagy a töltőkészülék vevőszolgálattal. 
 meghibásodott.

10 –  Javítások

FIGYELMEZTETÉS!  
Áramütés veszélye!

Ha önállóan javításokat végez, vagy a javításhoz 
nem megfelelő pótalkatrészeket használ, fokozott 
áramütés veszélye áll fenn.

−  Ne nyissa ki a készülék házát. Önhatalmúlag vég-
rehajtott javítások, szakszerűtlen csatlakoztatás 
vagy hibás kezelés esetén a felelősségi és garan-
ciális igény ki van zárva. Az elektromos szerszám 
javítását kizárólag képzett szakemberrel és eredeti 
cserealkatrészekkel végeztesse.

−  Javítások esetén csak olyan alkatrészeket szabad 
használni, amelyek megfelelnek az eredeti készü-
lékadatoknak és a gyártó adatainak. Ebben az 
akkus csavarozóban olyan elektromos és mecha-
nikus alkatrészek találhatók, amelyek a veszélyfor-
rások elleni védelemként elengedhetetlenek.
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11 –  Tisztítás és tárolás

A tisztításhoz ne használjon agresszív tisztító- vagy 
oldószereket.

−  Az akkus csavarozó házát csak száraz puha ruhá-
val tisztítsa.

−  A makacs szennyeződéseket kissé nedves törlő-
kendővel és enyhe mosogatószerrel távolítsa el.

−  Soha ne tartsa az akkus csavarozót folyóvíz alá, 
és soha ne helyezze vízzel vagy tisztítószerrel teli 
mosogatóba vagy tálba.

−  Tárolás előtt az akkus csavarozót jól törölje le.

−  Az akkus csavarozót kizárólag száraz és fagymen-
tes helyen tárolja. A környezeti hőmérséklet nem 
haladhatja meg a 40 °C-ot.

−  Az akkus csavarozót és tartozékait mindig a táro-
lótasakban tárolja.

−  Az akkut teljesen töltse fel, mielőtt az akkus csa-
varozót hosszabb időre elrakja.

A lemerült vagy részben lemerült akkumulátorok 
tárolása ún. mélykisüléshez vezethet. Ez tönkreteszi 
az akkucellákat és ezáltal az akkumulátor használha-
tatlanná válik.
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12 –  Ártalmatlanítás

A csomagolás ártalmatlanítása

  A csomagolást szelektíven ártalmatlanítsa. 
A papírt és kartont a papírhulladékok közé, 
a fóliát pedig az újrahasznosítható hulladék 
gyűjtőbe tegye.

Régi készülék ártalmatlanítása

(Az Európai Unióban és egyéb olyan európai orszá-
gokban alkalmazható, ahol az újrahasznosítható 
anyagokhoz külön gyűjtőrendszerek vannak)

A régi készülékeket nem szabad a ház-
tartási hulladékok közé tenni. Ha az akkus 
csavarozó már nem használható, a felhasz-
náló törvényileg köteles a régi készülékeket 
a háztartási hulladékoktól elkülönítve, pél-
dául a körzet/városrész hulladékgyűjtő 

helyén leadni. Ezáltal biztosított a régi készülékek 
szakszerű újrahasznosítása, és a környezetre gyako-
rolt káros hatások elkerülése. Emiatt vannak az 
elektromos készülékek a fenti szimbólummal jelölve.

  Az elemeket és akkukat nem szabad a 
háztartási hulladékok közé tenni! A fel-
használók jogszabályban 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 szakboltok-
ban leadja, hogy ezek az anyagok környezetkímélő 
módon legyenek megsemmisítve.
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* -gal jelölve:  
Cd = kadmium, Hg = higany, Pb = ólom

13 – 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 messzemenően karbantar-
tásmentesek, a burkolat tisztításához elegendő 
egy nedves kendő használata. A további tudniva-
lókat az üzemeltetési útmutatóban találja.

•  A Meister készülékeket szigorú minőségelle-
nőrzésnek vetik alá. Amennyiben ennek ellené-
re működési hiba lépne fel, kérjük, küldje be a 
készüléket szervizünk címére. Haladéktalanul 
megkezdjük 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 bizonyla-
tot.

•  Amennyiben nem garanciális javításról van szó, a 
javítási költséget kiszámlázzuk.

FONTOS! A készülék felnyitása a jótállási 
igény megszűnésével jár!

FONTOS! Kifejezetten felhívjuk a figyelmét, 
hogy a termékszavatossági törvény szerint 

nem vállalunk felelősséget a készülékünk által 

5400090-Akkuschrauber-man.indd   655400090-Akkuschrauber-man.indd   65 17.08.21   13:1717.08.21   13:17



66

okozott károkért, amennyiben ezeket szakszerűt-
len 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 tartozékokra is.

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

•  A jótállási idő letelte után is az ön rendelkezésére 
állunk, és a Meister készülékek esetleges javítása-
it kedvező áron végezzük el.
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Conmetall Meister GmbH · Oberkamper Straße 39 · 42349 Wuppertal · Germany

EU-Konformitätserklärung
Európai Közösségi Megfelelési Nyilatkozat

Wir erklären in alleiniger 
Verantwortung, dass das 
nachstehende Erzeugnis …
Kizárólagos felelősségünk 
tudatában kijelentjük, hogy 
az alábbi termék …

 
Akkuschraubendreher + 
Ladegerät
 
Akkus csavarozó +  
töltőkészülék

 AS36VP2 + 
 RSS1002-040050-W2E 

Nr. WU5400090 BJ: 2021 · SN:12001

…  allen Bestimmungen der 
angefu ̈hrten Richtlinien entspricht.

…  megfelel a felsorolt irányelvek 
valamennyi rendelkezésének.

2006/42/EG (MRL)
2014/30/EU (EMV-RL)
2014/35/EU (NRL)
2011/65/EU (RoHS)
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Ingo Heimann (M.Sc.)
Technische Leitung/Produktentwicklung
Conmetall Meister GmbH · Oberkamper Straße 39 
42349 Wuppertal · Germany
DE - Verantwortliche Person der technischen Dokumentation.
HU - A műszaki dokumentumok megőrzése

Wuppertal, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02.12.2021

Angewandte harmonisierte Normen:
Alkalmazott harmonizált szabványok:

EN 62841-1:2015
EN 62841-2-2:2014
EN 62233:2008
EN 60335-1:2012+A2:2019
EN 60335-2-29:2004+A11:2018
EN 62471:2008
EN 55014-1:2017 
EN 55014-2:2015 
EN 61000-3-2:2014 
EN 61000-3-3:2013
EN 50581:2012
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