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PŘEKLAD PŮVODNÍHO  
NÁVODU K POUŽÍVÁNÍ

AKUMULÁTOROVÁ VRTAČKA / 

ŠROUBOVÁK 

58G000

POZOR! PŘED ZAHÁJENÍM POUŽÍVÁNÍ ELEKTRICKÉHO NÁŘADÍ 
SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD A USCHOVEJTE JEJ PRO 
POZDĚJŠÍ POTŘEBU. 

PODROBNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

PODROBNÉ POKYNY PRO BEZPEČNOU PRÁCI S VRTÁČKOU 

/ ŠROUBOVÁKEM

 • Při práci s vrtačkou/šroubovákem si nasaďte chrániče 

sluchu a uzavřené ochranné brýle. Působení hluku může vést 
ke ztrátě sluchu. Kovové piliny a jiné poletující částice mohou 
způsobit trvalé poškození očí.

 • Během provádění prací, při nichž by mohlo nářadí narazit 

na skryté elektrické kabely, držte nářadí výhradně za 

izolované povrchy rukojeti. Kontakt s kabelem napájecí sítě 
může zapříčinit předání napětí na kovové části elektrického 
zařízení, což by mohlo způsobit úraz elektrickým proudem.

DOPLŇKOVÉ POKYNY PRO BEZPEČNOU PRÁCI S VRTAČKOU 

/ ŠROUBOVÁKEM

 • Používejte výhradně doporučované akumulátory a nabíječky. 
Nepoužívejte akumulátory a nabíječky k jiným účelům.

 • Neprovádějte změnu směru otáčení vřetene nářadí během 
provozu. V opačném případě může dojít k poškození vrtačky 
/ šroubováku.

 • K čištění vrtačky / šroubováku používejte měkký suchý 
hadřík. Nikdy ji nečistěte žádnými čisticími prostředky nebo 
prostředky s obsahem alkoholu.

 • Není dovoleno opravovat poškozené zařízení. Opravy může 
provádět výhradně výrobce nebo autorizovaný servis.

SPRÁVNÁ MANIPULACE A PROVOZ AKUMULÁTORŮ

 • Proces nabíjení akumulátoru by měl probíhat pod kontrolou 
uživatele. 

 • Nenabíjejte akumulátor při teplotách nižších než 0 °C. 

 • Akumulátory by měly být nabíjeny výhradně nabíječkou 

doporučovanou výrobcem. Použití k nabíjení akumulátorů 
nabíječky jiného typu představuje riziko vzniku požáru.

 • Pokud akumulátor nepoužíváte, je nutno ho uchovávat 

tak, aby nedošlo k jeho kontaktu s kovovými předměty, 

jako jsou např. sponky na papír, mince, klíče, hřebíky, 

šrouby nebo jiné malé kovové části, které mohou vést ke 

zkratu svorek akumulátoru. Zkrat svorek akumulátoru může 
způsobit popáleniny nebo požár.

 • V případě poškození a/nebo nesprávného užívání 

akumulátoru může dojit k uvolnění plynů. Provětrejte 

místnost, a v případě potíží se poraďte s lékařem. Plyny 
mohou poškodit dýchací cesty.

 • V extrémních podmínkách může dojít k úniku kapaliny 

z akumulátoru. Kapalina uniklá z akumulátoru může 

způsobit podráždění nebo popálení. Dojde-li k úniku, 
postupujte následujícím způsobem:

 - opatrně setřete kapalinu kouskem látky. Zabraňte zasažení 
pokožky nebo očí kapalinou.

 - v případě zasažení pokožky ihned omyjte postižené místo 
dostatečným množstvím čisté vody, případně kapalinu 
neutralizujte slabou kyselinou, např. kyselinou citrónovou 
nebo octem. 
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 - v případě zasažení očí je neprodleně začněte vyplachovat 
velkým množstvím čisté vody po dobu minimálně 10 minut a 
vyhledejte lékaře.

 • Nepoužívejte poškozený nebo upravený akumulátor. 

Poškozené nebo upravené akumulátory mohou fungovat 
nepředvídatelným způsobem, což vede k požáru, výbuchu nebo 
nebezpečí poranění.

 • Nevystavujte akumulátor působení vlhkosti nebo vody.

 • Vždy udržujte akumulátor mimo zdroj tepla. Nenechávejte 
akumulátor po delší dobu v prostředí s vysokými teplotami (v 
místech s přímým slunečním zářením, v blízkosti topných těles 
nebo kdekoliv tam, kde teplota překračuje 50 °C).

 • Nevystavujte akumulátor působení požáru nebo 

nadměrné teploty. Vystavení působení ohně nebo teploty nad 
130 °C může zapříčinit výbuch. 

POZOR! Teplota 130 °C může být zadána jako 265 °F.

 • Dodržujte všechny nabíjecí pokyny, nenabíjejte 

akumulátor při teplotě, která je mimo rozsah určený v 

tabulce jmenovitých údajů v návodu k obsluze. Nevhodné 
nabíjení nebo při teplotě, která je mimo zadaný rozsah, může 
poškodit akumulátor a zvýšit nebezpečí požáru.

OPRAVA AKUMULÁTORŮ:

 • Není dovoleno opravovat poškozené akumulátory. 

Opravy akumulátoru může provádět výhradně výrobce nebo 
autorizovaný servis.

 • Použitý akumulátor zaneste na místo určené k likvidaci 

nebezpečného odpadu tohoto typu.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE NABÍJEČKY

 • Nevystavujte nabíječku působení vlhkosti nebo vody. 

Proniknutí vody do nabíječky zvyšuje nebezpečí úrazu 
elektrickým proudem. Nabíječka se smí používat pouze uvnitř 
suchých prostorů.

 • Před zahájením jakékoliv údržby nebo čištění nabíječky je 

třeba ji odpojit od elektrické sítě.

 • Nepoužívejte nabíječku nacházející se na hořlavém 

podloží (např. papír, textilie) a také v blízkosti hořlavých 

látek. Vzhledem k tomu, že se teplota nabíječky během nabíjení 
zvyšuje, existuje nebezpečí požáru.

 • Pokaždé před použitím zkontrolujte stav nabíječky, 

kabelu a zástrčky. Nepoužívejte nabíječku v případě 

zjištění poškození. Nepokoušejte se o rozmontování 

nabíječky. Veškeré opravy smí provádět pouze autorizovaný 
servis. V případě nesprávné montáže nabíječky hrozí nebezpečí 
zásahu elektrickým proudem nebo vzniku požáru.

 • Děti a osoby fyzicky, duševně nebo psychicky postižené a také 
jiné osoby, jejichž zkušenosti nebo znalosti nejsou dostačující 
pro obsluhu nabíječky s dodržením veškerých bezpečnostních 
zásad, by neměly obsluhovat nabíječku bez dohledu 
odpovědné osoby. V opačném případě existuje nebezpečí, 
že zařízení bude použito nevhodným způsobem, následkem 
čehož může dojit k poranění.

 • Pokud nabíječku nepoužíváte, odpojte ji od elektrické sítě.

 • Dodržujte všechny nabíjecí pokyny, nenabíjejte 

akumulátor při teplotě, která je mimo rozsah určený v 

tabulce jmenovitých údajů v návodu k obsluze. Nevhodné 
nabíjení nebo při teplotě, která je mimo zadaný rozsah může 
poškodit akumulátor a zvýšit nebezpečí požáru.

OPRAVA NABÍJEČKY

 • Není dovoleno opravovat poškozené nabíječky. Opravy 
nabíječky může provádět výhradně výrobce nebo autorizovaný 
servis.

 • Použitou nabíječku zaneste na místo určené k likvidaci 

odpadu tohoto typu.

POZOR! Zařízení slouží k práci v uzavřených prostorách.

I přes použití konstrukce z podstaty věci bezpečné, používání 

zajišťujících prostředků a dodatečných ochranných 

prostředků, vždy existuje reziduální riziko poranění během 

práce.

Pokud se akumulátory Li-Ion zahřejí na vysokou teplotu 

nebo zkratují, mohou vytéct, vznítit se nebo explodovat. 

Neskladujte je v autě během horkých a slunečných dní. 

Neotevírejte akumulátor. Akumulátory Li-Ion obsahují 

elektronická bezpečnostní zařízení, která, pokud budou 

poškozena, mohou způsobit, že se akumulátor vznítí nebo 

exploduje.

Vysvětlivky k použitým piktogramům  

1 2 3 4

75

Max.
50°C

6 8

9 10 11

1. Přečtěte si tento návod k obsluze a respektujte v něm 
uvedená upozornění a bezpečnostní pokyny.

2. Používejte ochranné brýle a chrániče sluchu.

3. Zabraňte přístupu dětí k zařízení. 

4. Chraňte před deštěm.

5. Používejte uvnitř místností, chraňte před vodou a vlhkostí.

6. Recyklace.

7. Druhá třída ochrany.  

8. Třídění odpadu.

9. Neházejte články do ohně.

10. Nebezpečné pro vodní prostředí.

11. Nezahřívejte nad 50 °C.

KONSTRUKCE A URČENÍ

Vrtačka / šroubovák je elektrické nářadí napájené z akumulátoru. 
Je poháněno komutátorovým motorem na stejnosměrný proud 
s permanentními magnety a planetovým převodem. Vrtačka 
/ šroubovák je určena k zašroubování a vyšroubování šroubů 
a vrutů do dřeva, kovu, umělých hmot a keramiky a k vrtání 
otvorů do uvedených materiálů. Bezdrátové elektrické nářadí 
s akumulátorovým pohonem se obzvláště hodí pro práce 
související s vybavováním interiérů, rekonstrukcí bytů apod.

Elektrické zařízení je nutné používat v souladu s jeho 

určením.

POPIS STRAN S VYOBRAZENÍMI

Níže uvedené číslování se vztahuje k prvkům zařízení 
znázorněným na vyobrazeních v tomto návodu.

1. Rychloupínací sklíčidlo

2. Kroužek rychloupínacího sklíčidla

3. Regulační kroužek točivého momentu

4. Přepínač pro změnu rychlostního stupně

5. Přepínač pro volbu směru otáčení
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6. Držák 

7. Akumulátor

8. Tlačítko pro upevnění akumulátoru

9. Zapínač

10. Osvětlení

11. LED diody

12. Nabíječka

13. Tlačítko indikace stavu nabití akumulátoru

14. Indikace stavu nabití akumulátoru (LED diody).

* Skutečný výrobek se může lišit od vyobrazení.

POPIS POUŽITÝCH GRAFICKÝCH OZNAČENÍ

 POZOR

 UPOZORNĚNÍ

 MONTÁŽ / NASTAVENÍ

 INFORMACE

PŘÍPRAVA K PRÁCI

VYJÍMÁNÍ / VKLÁDÁNÍ AKUMULÁTORU

 • Nastavte přepínač pro volbu směru otáčení (5) do střední 
polohy.

 • Stiskněte tlačítko upevnění akumulátoru (8) a vysuňte 
akumulátor (7)  (obr. A).

 • Vložte nabitý akumulátor (7) do úchytu v rukojeti, až do 
slyšitelného zaklapnutí tlačítka upínání akumulátoru (8).

NABÍJENÍ AKUMULÁTORU

Zařízení je dodáváno z částečně nabitým akumulátorem. 
Nabíjení akumulátoru provádějte v prostředí s teplotami v 
rozmezí  4 ºC - 40 ºC. Nový akumulátor nebo akumulátor, který 
nebyl delší dobu používán, dosáhne plné schopnosti napájení 
po cca 3-5 cyklech nabití a vybití.

 • Vyjměte akumulátor (7) ze zařízení (obr. A).

 • Zapojte nabíječku do síťové zásuvky (230 V AC).

 • Zasuňte akumulátor (7) do nabíječky (12) (obr. B). Zkontrolujte, 
zda je akumulátor správně vložený (zasunutý na doraz).

Po vložení nabíječky do zásuvky napájecí sítě (230 V AC) se 
na nabíječce rozsvítí zelená dioda (11) signalizující připojení 
správného napětí.

Po umístění akumulátoru (7) v nabíječce (12) se rozsvítí na 
nabíječce červená dioda (11), která signalizuje probíhající proces 
nabíjení akumulátoru.

Současně nepřetržitě svítí zelené diody (14) stavu nabití 
akumulátoru v různých variantách (viz popis níže).

 • Pulzní svícení všech diod - signalizuje, že je akumulátor zcela 
vybitý a je nutné jej nabít.

 • Pulzní svícení 2 diod - signalizuje částečné vybití.

 • Pulzní svícení 1 diody - signalizuje vysokou úroveň nabití 
akumulátoru.

Po nabití akumulátoru (11) svítí dioda na nabíječce zeleně a 
všechny diody stavu nabití akumulátoru (14) svítí nepřerušovaně. 
Po jisté době (cca 15 s) diody stavu nabití akumulátoru (14) 
zhasnou. 

Doba nabíjení akumulátoru nesmí překročit 8 hodin. V 

opačném případě může dojít k poškození akumulátorových 

článků. Nabíječka se automaticky nevypne po úplném 

nabití akumulátoru. Zelená dioda na nabíječce bude i 

nadále svítit. Diody stavu nabití akumulátoru po jisté době 

zhasnou. Odpojte napájení před vyjmutím akumulátoru ze 

zásuvky nabíječky. Akumulátor se nesmí několikrát za sebou 

krátkodobě nabíjet. Nedobíjejte akumulátor po krátkodobém 

používání zařízení. Pokud se doba mezi nutnými cykly 

nabíjení výrazně zkracuje, je to znamením, že je akumulátor 

opotřebený a musí být vyměněn.

Během procesu nabíjení se akumulátory zahřívají. Nezkoušejte 

práci ihned po nabití – vyčkejte, dokud akumulátor nedosáhne 

pokojové teploty. Tím se zabrání poškození akumulátoru.

INDIKACE STAVU NABITÍ AKUMULÁTORU

Akumulátor je vybaveny indikací stavu nabití akumulátoru (3 
LED diody) (14). Pro kontrolu stavu nabití akumulátoru stiskněte 
tlačítko signalizace stavu nabití akumulátoru (13) (obr. C). 
Pokud svítí všechny diody indikátoru nabití, pak je úroveň nabití 
akumulátoru vysoká. Svícení 2 diod indikuje částečné vybití. V 
případě, že svítí pouze 1 dioda, znamená to, že je akumulátor 
zcela vybitý a je nutné jej nabít.

BRZDA VŘETENE

Vrtačka / šroubovák je vybavena elektronickou brzdou pro 
zastavení vřetene bezprostředně po uvolnění stisku tlačítka 
zapínače (9). Brzda umožňuje přesné šroubování a vrtání díky 
tomu, že se vřeteno ihned po vypnutí přestane otáčet.

PROVOZ / NASTAVENÍ

ZAPÍNÁNÍ / VYPÍNÁNÍ

Zapnutí  - stiskněte tlačítko zapínače (9).

Vypnutí  - uvolněte tlačítko zapínače (9).

Při každém stisknutí tlačítka zapínače (9) se rozsvítí dioda (LED) 
(10), která osvětluje pracoviště.

REGULACE OTÁČEK

Rychlost šroubování nebo vrtání lze při práci regulovat zvýšením 
nebo snížením tlaku na tlačítko zapínače (9). Regulace rychlosti 
umožňuje pomalý start, což při vrtání do sádry nebo materiálů 
s glazurovaným povrchem zabraňuje sklouznutí vrtáku, a 
při zašroubovávání a vyšroubovávání pak napomáhá udržet 
kontrolu nad činností.

BEZPEČNOSTNÍ SPOJKA PROTI PŘETÍŽENÍ

Nastavení regulačního kroužku točivého momentu (3) do 
zvolené polohy způsobí trvalé nastavení spojky na danou velikost 
točivého momentu. Po dosažení nastavené velikosti točivého 
momentu dojde k automatickému rozpojení bezpečnostní 
spojky proti přetížení. Zabrání se tak zašroubování šroubu do 
příliš velké hloubky nebo poškození vrtačky / šroubováku.

REGULACE TOČIVÉHO MOMENTU

 • Pro různé šrouby a různé materiály se používají různé velikosti 
točivého momentu.

 • Čím větší číslo, které odpovídá dané poloze, tím větší točivý 
moment (obr. D).

 • Nastavte regulační kroužek točivého momentu (3) na 
stanovenou velikost točivého momentu.

 • Vždy je nutné začínat práci od nižšího momentu.

 • Postupně zvyšujte točivý moment, až do dosažení optimálního 
výsledku.

 • Pro vyšroubování šroubů je třeba zvolit vyšší nastavení.

 • Pro vrtání je třeba vybrat nastavení označené symbolem 
vrtáku. S tímto nastavením se dosahují nejvyšší hodnoty 
točivého momentu.

 • Schopnost výběru nejvhodnějšího nastavení točivého 
momentu je získávána spolu s nabytou praxí.

Nastavení regulačního kroužku točivého momentu do 

polohy pro vrtání způsobí deaktivaci bezpečnostní spojky 

proti přetížení.
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MONTÁŽ PRACOVNÍHO NÁSTROJE

 • Nastavte přepínač pro volbu směru otáčení (5) do střední 
polohy.

 • Otáčejte kroužkem rychloupínacího sklíčidla (2) proti směru 
hodinových ručiček (viz označení na kroužku), až dosáhnete 
požadované rozevření čelistí umožňující vložení vrtáku nebo 
šroubovákového nástavce (obr. E).

 • Za účelem upevnění pracovního nářadí otočte kroužkem 
rychloupínacího sklíčidla (2), ve směru hodinových ručiček a 
pevně utáhněte.

Demontáž pracovního nářadí probíhá v opačném pořadí.

Při upevňování vrtáku nebo šroubovákového nástavce 

v rychloupínacím sklíčidle dbejte na správnou polohu 

nástroje. Při používání krátkých šroubovákových nástavců 

nebo bitů je třeba použít jako prodloužení přídavné 

magnetické sklíčidlo.

SMĚR OTÁČENÍ DOPRAVA – DOLEVA

Pomocí přepínače pro volbu směru otáčení (5) lze zvolit směr 
otáčení vřetene (obr. F).

Otáčení směrem doprava – nastavte přepínač (5) úplně doleva.

Otáčení směrem doleva - nastavte přepínač (5) úplně doprava.

* Je vyhrazena možnost, že poloha přepínače ve vztahu k otáčkám může být 
v některých případech jiná, než bylo popsáno. Řiďte se grafickým označením 
umístěným na přepínači nebo na tělese zařízení.

Bezpečnou polohou je nastavení přepínače pro volbu 
směru otáčení do střední polohy (5), ve které nemůže dojít k 
náhodnému spuštění elektrického nářadí.

 • V této poloze nelze vrtačku / šroubovák spustit.

 • V této poloze se provádí výměna vrtáků nebo nástavců.

 • Před spuštěním se přesvědčte, zda je přepínač pro volbu 
směru otáčení (5) ve správné poloze.

Směr otáčení se nesmí měnit, pokud se vřeteno vrtačky / 

šroubováku otáčí.

ZMĚNA RYCHLOSTNÍHO STUPNĚ

Přepínač pro změnu rychlostního stupně (4) (obr. G) umožňuje 
zvýšit rozsah otáček.

Stupeň č. I: rozsah otáček menší, velká síla točivého momentu.

Stupeň č. II: rozsah otáček větší, menší síla točivého momentu.

Nastavte přepínač pro změnu rychlostního stupně do příslušné 
polohy v závislosti na plánované činnosti. Pokud přepínač nelze 
přepnout, je nutné mírně pootočit vřetenem.

Nikdy nepřepínejte přepínač pro změnu rychlostního 

stupně, pokud je vrtačka / šroubovák v provozu. Mohlo by to 

vést k poškození elektrického nářadí.

V případě dlouhodobého vrtání při nízkých otáčkách vřetene 

hrozí přehřátí motoru. Je třeba dělat pravidelné přestávky 

v práci nebo nechat zařízení pracovat na maximálních 

otáčkách bez zatížení po dobu cca 3 min.

DRŽÁK

Vrtačka / šroubovák má praktický držák (6) sloužící k zavěšení, 
např. na montérském opasku během prací ve výškách.

PÉČE A ÚDRŽBA

Před zahájením jakýchkoliv činností spojených s instalací, 

seřizováním, opravami nebo údržbou je nutné vyjmout 

akumulátor ze zařízení. 

ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ

 • Doporučuje se čistit zařízení ihned po každém použití.

 • K čištění nepoužívejte vodu ani jiné kapaliny.

 • Čistěte zařízení suchým hadříkem nebo proudem stlačeného 
vzduchu s nízkým tlakem. 

 • Nepoužívejte žádné čisticí prostředky ani rozpouštědla, jelikož 
může dojít k poškození plastových součástí.

 • Pravidelně čistěte ventilační otvory v krytu motoru, aby 
nedocházelo k přehřátí zařízení.

 • Vyskytuje-li se na komutátoru nadměrné jiskření, nechte 
zkontrolovat stav uhlíkových kartáčů motoru kvalifikovanou 
osobou.

 • Uchovávejte zařízení vždy na suchém místě mimo dosah dětí.

 • Zařízení by se mělo skladovat s vyjmutou baterií.

VÝMĚNA RYCHLOUPÍNACÍHO SKLÍČIDLA

Rychloupínací sklíčidlo je našroubováno na závit vřetene vrtačky 
/ šroubováku a dodatečně zajištěno šroubem.

 • Nastavte přepínač pro volbu směru otáčení (5) do střední 
polohy.

 • Rozevřete čelisti rychloupínacího sklíčidla (1) a vyšroubujte 
šroub upevňující sklíčidlo (levý závit) (obr. H.).

 • Upněte šestihranný klíč v rychloupínacím sklíčidle a zlehka 
udeřte do druhého konce šestihranného klíče.

 • Odšroubujte rychloupínací sklíčidlo.

 • Montáž rychloupínacího sklíčidla probíhá v opačném pořadí.

Veškeré závady je nutné nechat odstranit v autorizovaném 
servisu výrobce.

TECHNICKÉ PARAMETRY

JMENOVITÉ ÚDAJE

Akumulátorová vrtačka / šroubovák 

Parametr Hodnota

Napětí akumulátoru 18 V DC

Rozsah otáček při chodu 
naprázdno

stupeň č. I 0-350 min-1

stupeň č. II 0-1250 min-1

Rozsah rychloupínacího sklíčidla 0,8-10 mm

Rozsah regulace točivého momentu  1 – 19 + găurire

Max. točivý moment (měkké vrtání) 28 Nm

Max. točivý moment (tvrdé vrtání) 44 Nm

Třída ochrany III

Hmotnost 1,05 kg

Rok výroby 2017

Akumulátor systému Graphite Energy+ 

Parametr Hodnota

Akumulátor 58G001 58G004

Napětí akumulátoru 18 V DC 18 V DC

Typ akumulátoru Li-Ion Li-Ion

Kapacita akumulátoru 2000 mAh 4000 mAh

Rozsah okolní teploty 40C – 400C 40C – 400C

Nabíjecí čas nabíječkou 58G002 1 h 2 h

Hmotnost 0,400 kg 0,650 kg

Rok výroby 2017 2017
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  Nabíječka systému Graphite Energy+

Parametr Hodnota

Typ nabíječky 58G002

Napájecí napětí 230 V AC

Napájecí kmitočet 50 Hz

Nabíjecí napětí 22 V DC

Max. nabíjecí proud 2300 mA

Rozsah okolní teploty 40C – 400C

Doba nabíjení akumulátoru 58G001 1 h

Doba nabíjení akumulátoru 58G004 2 h

Třída ochrany II

Hmotnost 0,300 kg

Rok výroby 2017

ÚDAJE O HLUKU A VIBRACÍCH

Informace týkající se hluku a vibrací

Hladiny emise hluku, jakými jsou hladiny emise akustického 
tlaku Lp

A
, hladiny akustického výkonu Lw

A
 a nejistota měření K 

jsou uvedeny v návodu níže, v souladu s normou EN 60745. 
Hodnoty vibrací a

h 
a nejistota měření K jsou uvedeny níže v 

souladu s normou EN 60745-2-1.
Uvedená v tomto návodu níže hladina vibrací byla změřena v 
souladu s postupem měření stanoveným normou EN 60745 a 
může být použita ke srovnávání elektrického nářadí. Lze ji také 
použít k předběžnému hodnocení expozice vibracím. 
Uvedená hladina vibrací je reprezentativní pro základní použití 
elektrického nářadí. Bude-li elektrické nářadí použito k jinému 
účelu nebo s jiným pracovním nářadím a nebude-li dostačujícím 
způsobem udržováno, může se hladina vibrací změnit. Výše 
uvedené příčiny mohou způsobit navýšení expozice vibracím 
během celé doby provozu.   
Pro přesné zhodnocení expozice vibracím je potřeba zohlednit 
období, kdy je elektrické nářadí vypnuto nebo kdy je zapnuto, ale 
nepoužíváno k práci. Tímto způsobem celková expozice vibracím 
může být mnohem nižší. Je třeba zavést dodatečná bezpečnostní 
opatření pro ochranu uživatele proti následkům vibrací, jako: 
údržba elektrického a pracovního nářadí, zabezpečení příslušné 
teploty rukou, vhodná organizace práce.

Hladina akustického tlaku: LpA = 84 dB (A) K=3dB (A)
Hladina akustického výkonu: LwA = 95 dB (A) K=3dB (A)
Hodnota zrychlení vibrací: ah = 1,552 m/s²; K =1,5 m/s²

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ / CE
Elektricky napájené výrobky nevyhazujte spolu 
s domácím odpadem, nýbrž je odevzdejte k 
likvidaci v příslušných závodech pro zpracování 
odpadu. Informace ohledně likvidace Vám 
poskytne prodejce nebo místní úřady. Použitá 
elektrická a elektronická zařízení obsahují látky 
škodlivé pro životní prostředí. Nerecyklovaná 
zařízení představují potenciální nebezpečí pro 
životní prostředí a zdraví osob.

Li-Ion

Akumulátory / baterie nevyhazujte do domovního 
odpadu, je zakázáno vyhazovat je do ohně 
nebo vody. Poškozené nebo opotřebované 
akumulátory řádně recyklujte v souladu s platnou 
směrnicí týkající se akumulátorů a baterií.

* Právo na provádění změn je vyhrazeno.
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PŘEKLAD PŮVODNÍHO NÁVODU 

K POUŽÍVÁNÍ

AKUMULÁTOR SYSTÉMU GRAPHITE 

ENERGY+

58G001, 58G004

Akumulátory 58G001, 58G004 , které patří do 

systému Graphite Energy+ jsou kompatibilní 

se zařízeními GRAPHITE: 58G000, 58G006, 

58G007, 58G008, 58G009, 58G010, 58G011, 

58G012, 58G013, 58G014.

 BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

POZOR! PŘED ZAHÁJENÍM POUŽÍVÁNÍ 
AKUMULÁTORU SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TENTO 
NÁVOD A USCHOVEJTE JEJ PRO POZDĚJŠÍ 
POTŘEBU.

Správná manipulace a provoz akumulátorů:

a. Toto zařízení není určeno k používání 

osobami (včetně dětí) s omezenými 

fyzickými, smyslovými nebo duševními 

schopnostmi, nebo s nedostatkem 

zkušeností a znalostí, pokud jim nebyl 

poskytnut dohled nebo instrukce týkající 

se použití zařízení osobou odpovědnou za 

jejich bezpečnost. 

b. Dávejte pozor na děti, aby si se zařízením 

nehrály.

c. Proces nabíjení akumulátoru by měl probíhat 
pod kontrolou uživatele. 

d. Nenabíjejte akumulátor při teplotách nižších 
než 0 °C. 

e. Akumulátory by měly být nabíjeny 

výhradně nabíječkou doporučovanou 

výrobcem. Použití k nabíjení akumulátorů 
nabíječky jiného typu představuje riziko vzniku 
požáru.

f. Používejte akumulátor výhradně se 

zařízeními, která patří do systému Graphite 

Energy+. Použití akumulátoru s jiným zařízením 
může představovat riziko poranění nebo požáru.

g. Pokud akumulátor nepoužíváte, je nutno 

ho uchovávat tak, aby nedošlo k jeho 

kontaktu s kovovými předměty, jako jsou 

např. sponky na papír, mince, klíče, hřebíky, 

šrouby nebo jiné malé kovové části, které 
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mohou vést ke zkratu svorek akumulátoru. 

Zkrat svorek akumulátoru může způsobit 
popáleniny nebo požár.

h. V případě poškození a/nebo nesprávného 

užívání akumulátoru může dojit k uvolnění 

plynů. Provětrejte místnost, a v případě 

potíží se poraďte s lékařem. Plyny mohou 
poškodit dýchací cesty.

i. V extrémních podmínkách může dojít k 

úniku kapaliny z akumulátoru. Kapalina 

uniklá z akumulátoru může způsobit 

podráždění nebo popálení. Dojde-li k úniku, 
postupujte následujícím způsobem:

 - opatrně setřete kapalinu kouskem látky. 
Zabraňte zasažení pokožky nebo očí 
kapalinou.

 - v případě zasažení pokožky ihned omyjte 
postižené místo dostatečným množstvím čisté 
vody, případně kapalinu neutralizujte slabou 
kyselinou, např. kyselinou citrónovou nebo 
octem. 

 - v případě zasažení očí je neprodleně začněte 
vyplachovat velkým množstvím čisté vody po 
dobu minimálně 10 minut a vyhledejte lékaře.

j. Nepoužívejte poškozený nebo 

upravený akumulátor. Poškozené nebo 
upravené akumulátory mohou fungovat 
nepředvídatelným způsobem, což vede k požáru, 
výbuchu nebo nebezpečí poranění.

k. Nevystavujte akumulátor působení vlhkosti 

nebo vody.

l. Vždy udržujte akumulátor mimo zdroj tepla. 
Nenechávejte akumulátor po delší dobu v 
prostředí s vysokými teplotami (v místech 
s přímým slunečním zářením, v blízkosti 
topných těles nebo kdekoliv tam, kde teplota 
překračuje 50 °C).

m. Nevystavujte akumulátor 

působení požáru nebo nadměrné teploty. 
Vystavení působení ohně nebo teploty nad 130 
°C může zapříčinit výbuch. 

POZOR! Teplota 130 °C může být zadána jako 
265 °F.

n. Dodržujte všechny nabíjecí pokyny, 

nenabíjejte akumulátor při teplotě, která je 

mimo rozsah určený v tabulce jmenovitých 

údajů v návodu k obsluze. Nevhodné nabíjení 
nebo při teplotě, která je mimo zadaný rozsah, 
může poškodit akumulátor a zvýšit nebezpečí 
požáru.

Opravy:

a. Není dovoleno opravovat poškozené 

akumulátory. Opravy akumulátoru může 
provádět výhradně výrobce nebo autorizovaný 
servis.

b. Použitý akumulátor zaneste na místo 

určené k likvidaci nebezpečného odpadu 

tohoto typu.

POZOR!  

Pokud se akumulátory Li-Ion zahřejí na 

vysokou teplotu nebo zkratují, mohou vytéct, 

vznítit se nebo explodovat. Neskladujte je 

v autě během horkých a slunečných dní. 

Neotevírejte akumulátor. Akumulátory Li-ion 

obsahují elektronická bezpečnostní zařízení, 

která, pokud budou poškozena, mohou 

způsobit, že se akumulátor vznítí nebo 

exploduje.

VYSVĚTLIVKY K POUŽITÝM PIKTOGRAMŮM.

Max.
50°C

Li-Ion

1 2 3

4 5 6

1. Přečtěte si tento návod k obsluze a 

respektujte v něm uvedená upozornění a 

bezpečnostní pokyny!

2. Neházejte články do ohně.

3. Nebezpečné pro vodní prostředí.

4. Nezahřívejte nad 50 °C.

5. Recyklace.

6. Třídění odpadu.

Proces nabíjení akumulátoru je popsán v 

návodu k použití zařízení.
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PŘEKLAD PŮVODNÍHO 

NÁVODU K POUŽÍVÁNÍ

NABÍJEČKA SYSTÉMU GRAPHITE 

ENERGY+

58G002

Nabíječky 58G002 které patří do systému 

Graphite Energy+ jsou kompatibilní s 

akumulátory GRAPHITE 58G001, 58G004, jež 

jsou určeny pro zařízení: 58G000, 58G006, 

58G007, 58G008, 58G009, 58G010, 58G011, 

58G012, 58G013, 58G014.

 BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

POZOR! PŘED ZAHÁJENÍM POUŽÍVÁNÍ 
NABÍJEČKY SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD 
A USCHOVEJTE JEJ PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU. 

Bezpečnostní pokyny týkající se nabíječky 

akumulátoru

a. Toto zařízení není určeno k používání 

osobami (včetně dětí) s omezenými 

fyzickými, smyslovými nebo duševními 

schopnostmi, nebo s nedostatkem 

zkušeností a znalostí, ledaže jim byl 

poskytnut dohled nebo instrukce týkající 

se používání zařízení osobou odpovědnou 

za bezpečnost. 

b. Dávejte pozor na děti, aby si se zařízením 

nehrály.

c. Nevystavujte nabíječku působení vlhkosti 

nebo vody. Proniknutí vody do nabíječky 
zvyšuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem. 
Nabíječka se smí používat pouze uvnitř suchých 
prostorů.

d. Před zahájením jakékoliv údržby nebo 

čištění nabíječky je třeba ji odpojit od 

elektrické sítě.

e. Nepoužívejte nabíječku nacházející se na 

hořlavém podloží (např. papír, textilie) a 

také v blízkosti hořlavých látek. Vzhledem 
k tomu, že se teplota nabíječky během nabíjení 
zvyšuje, existuje nebezpečí požáru.

f. Pokaždé před použitím zkontrolujte stav 

nabíječky, kabelu a zástrčky. Nepoužívejte 

nabíječku v případě zjištění poškození. 

Nepokoušejte se o rozmontování nabíječky. 

Veškeré opravy smí provádět pouze autorizovaný 
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servis. V případě nesprávné montáže nabíječky 
hrozí nebezpečí zásahu elektrickým proudem 
nebo vzniku požáru.

g. Děti a osoby fyzicky, duševně nebo psychicky 
postižené a také jiné osoby, jejichž zkušenosti 
nebo znalosti nejsou dostačující pro 
obsluhu nabíječky s dodržením veškerých 
bezpečnostních zásad, by neměly obsluhovat 
nabíječku bez dohledu odpovědné osoby. 
V opačném případě existuje nebezpečí, že 
zařízení bude použito nevhodným způsobem, 
následkem čehož může dojit k poranění.

h. Pokud nabíječku nepoužíváte, odpojte ji od 

elektrické sítě.

i. Dodržujte všechny nabíjecí pokyny, 

nenabíjejte akumulátor při teplotě, která je 

mimo rozsah určený v tabulce jmenovitých 

údajů v návodu k obsluze. Nevhodné nabíjení 
nebo při teplotě, která je mimo zadaný rozsah 
může poškodit akumulátor a zvýšit nebezpečí 
požáru.  

Opravy:

a. Není dovoleno opravovat poškozené 

nabíječky. Opravy nabíječky může provádět 
výhradně výrobce nebo autorizovaný servis.

b. Použitou nabíječku zaneste na místo určené 

k likvidaci odpadu tohoto typu.

VYSVĚTLIVKY K POUŽITÝM PIKTOGRAMŮM.

1 2 3

4 5 6

1. Přečtěte si tento návod k obsluze a 

respektujte v něm uvedená upozornění a 

bezpečnostní pokyny!

2. Chraňte nabíječku před deštěm a vlhkosti.

3. Druhá třída ochrany.  

4. Nabíječka je určena k práci pouze uvnitř 

suchých prostorů.

5. Recyklace.

6. Třídění odpadu. 

Proces nabíjení akumulátoru je popsán v 

návodu k použití zařízení.

TECHNICKÉ PARAMETRY 

JMENOVITÉ ÚDAJE

  Nabíječka systému Graphite Energy+

Parametr Hodnota

Typ nabíječky 58G002

Napájecí napětí 230 V AC
Napájecí kmitočet 50 Hz
Nabíjecí napětí 22 V DC
Max. nabíjecí proud 2300 mA
Rozsah okolní teploty 40C – 400C
Doba nabíjení akumulátoru 
58G001

1 h

Doba nabíjení akumulátoru 
58G004

2 h

Třída ochrany II
Hmotnost 0,300 kg
Rok výroby 2017

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Elektricky napájené výrobky nevyhazujte 
spolu s domácím odpadem, nýbrž je 
odevzdejte k likvidaci v příslušných závodech 
pro zpracování odpadu. Informace ohledně 
likvidace Vám poskytne prodejce nebo 
místní úřady. Použitá elektrická a elektronická 
zařízení obsahují látky škodlivé pro životní 
prostředí. Nerecyklovaná zařízení představují 
potenciální nebezpečí pro životní prostředí a 
zdraví osob.

* Právo na provádění změn je vyhrazeno.
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