Účel použití
S touto multifunkční minivrtačkou a jejím rozsáhlým příslušenstvím můžete vrtat, leštit a brousit.
Toto multifunkční elektrické nářadí disponuje řadou nástavců pro různé druhy nástrojů a je
vybaveno jedním flexibilním hřídelem, který slouží pro usnadnění práce v těžko přístupných místech.
Pro snadnou výměnu nástroje a jeho bezpečné upnutí lze koncovku ohebného hřídele zaaretovat.
Kleština je vyrobena z kvalitní odolné mosazi odolné proti korozi a zaručuje dokonalé upnutí nástroje.
Díky regulaci otáček lze obrábět jakýkoliv materiál.

Sada minivrtačky, 80 ks

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění
Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do minivrtačky.
Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte
jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho
příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří k do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet
obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly děti
spolknout.
Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu
nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou
nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

Obj. č.: 81 46 77

Minivrtačka nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou
navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla
barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch a pouzdro minivrtačky.
• Pokud pracujete s elektrickým nářadím ve volné přírodě, používejte pouze prodlužovací kabel,
který je uzpůsoben pro práci venku
• Nepracujte s minivrtačkou ve výbušném nebo prašném prostředí.
Vážený zákazníku,
děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup 80-dílné sady s minivrtačkou.
Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu
a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento
návod k obsluze.
Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Obsluha
Upevnění nástroje
1. Zvolte si pro práci potřebný nástroj a vhodný upínací prvek.
2. Připevněte řezný, brusný nebo lešticí kotouč.
3. Stiskněte aretační tlačítko, abyste nástroj zajistili.
4. Zastrčte zvolený hřídel nástavce do upínacího prvku a zašroubujte vše dohromady pomocí
přiloženého klíče. Postup při upínaní na ohebný hřídel je podobný
Montáž pružného hřídele
1. Zvolte upínací prvok, který 4-hraný hřídel přesně pojme
2. Zatlačte na zajišťovací prvek na konci hřídele minivrtačky, aby se hřídel při následné práci zajistil
3. Odšroubujte drážkovanou matku.
4. Odstraňte plastový plášť na konci hřídele přístrojového krytu.
5. Povytáhněte ohebný hřídel trochu z bowdenu a zastrčte jej do upínacího prvku asi v délce 3 - 5 cm
na 4-hran, který je spojí.
6. Zašroubujte pevně ohebný hřídel s bowdenem až nad závit.
Obrábění
1. Upevněte bezpečně obráběný výrobek.
2. Připojte minivrtačku do síťové zásuvky.
3. Zapněte minivrtačku tlačítkem ZAP\VYP („0“ =Vyp „1“ = Zap).
4. Regulujte otáčky hřídele pomocí otočného regulátoru(„+"= Rychle „-" = Pomalu).
5. Při práci s ohebným hřídelem dbejte na zajištění hnacího hřídele proti nežádoucím pohybům.

Recyklace
Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje
odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.
Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Technické údaje
Provozní napětí
Výkon
Hlučnost
Zvukový výkon
Otáčky
Zrychlení

230 V/50 Hz
130 W
76,4 dB(A)
89,4 dB (A)
8000 až 32 000 ot./min
2
4,5 m/s

Záruka
Na digitální sadu minivrtačky poskytujeme záruku 24 měsíců.
Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení,
nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.
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