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BUDOWA I PRZEZNACZENIE

UWAGA ! Urządzenie służy do pracy wewnątrz pomieszczenia.

Młotowiertarka jest przeznaczona do wiercenia udarowego i bezudarowego w materiałach 
typu cegła, beton, kamień, drewno, metal, ceramika, materiały sztuczne. Obszary ich 
użytkowania to wykonastwo prac remontowo-budowlanych, stolarskich oraz wszelkich       
prac z zakresu samodzielnej działalności amatorskiej.
UWAGA ! Nie wolno używać elektronarzędzia niezgodnie z jego przeznaczeniem.

PARAMETRY TECHNICZNE  

Napięcie: 230V/50Hz 

Pobór mocy: 1050W

  Prędkość obrotowa bez obciążenia: 0-1100min
-1

Maks średnica mocowanego w uchwycie wiertła: 26mm 

Maksymalna średnica wiercenia: Stal 13mm

Beton 26mm 

Drewno 40mm

Waga: 3, 5 kg

        OGÓLNE ZASADY  BEZPIECZŃSTWA     

                       OSTRZEŻENIE!

Należy przeczytać i zrozumieć wszystkie zalecenia. Nieprzestrzeganie poniższych 
zaleceń może spowodować porażeniem prądem, pożar i/lub ciężkie obrażenia ciała.

Niniejszą instrukcję należy zachować 

Miejsce pracy

1. Miejsce pracy powinno być czyste i dobrze oświetlone. Bałagan na stole 
warsztatowym oraz niedostateczne oświetlenie sprzyjają wypadkom.

2. Nie włączać urządzenia w otoczeniu wybuchowej atmosfery, np. w pobliżu 
łatwopalnych cieczy lub gazów, albo przy zapyleniu. Elektronarzędzia wytwarzają 
iskry, które mogą powodować zapłon pyłu lub oparów.

3. W pobliżu osoby pracującej z użyciem elektronarzędzia nie mogą znajdować się  
osoby postronne lub dzieci. Rozproszenie uwagi może spowodować utratę kontroli  
nad urządzeniem.
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BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRYCZNE

1. Unikać kontaktu ciała z uziemionymi przedmiotami takimi jak rury, grzejniki, barierki 
lub lodówki. W przypadku uziemienia ciała, istnieje podwyższone ryzyko porażenia 
prądem.

2. Nie używać elektronarzędzi na deszczu ani w środowisku mokrym. Woda, która może 
przedostać się do wnętrza elektronarzędzia, zwiększa ryzyko porażenia prądem.

Jeżeli nie da się uniknąć zastosowania elektronarzędzia w wilgotnym otoczeniu, należy 
użyć wyłącznika ochronnego różnicowo-prądowego.

3. Nie napinać zbyt mocno kabla zasilającego. Nigdy nie wolno za pomocą przewodu 
przenosić elektronarzędzia ani wyciągać wtyczki z gniazdka. Kabel zasilający należy 
trzymać z dala od źródeł ciepła, oleju, ostrych krawędzi i ruchomych części. W 
przypadku wykrycia uszkodzenia na kablu, należy go natychmiast wymienić.
Stosowanie uszkodzonego kabla zwiększa ryzyko porażenia prądem.

4. Podczas pracy na dworze należy stosować przedłużacz zewnętrzny z znaczeniem
„W-A” lub „W”. Przedłużacze ta są odpowiednie do stosowanie na dworze, co pozwala 
zmniejszyć ryzyko porażenia prądem.

BEZPIECZEŃSTWO OSÓB

1. Podczas pracy z elektronarzędziem zachowaj czujność, obserwuj to, co się robisz i 
kieruj się zdrowym rozsądkiem. Nie używaj elektronarzędzia, gdy jesteś zmęczony lub 
znajdujesz pod wpływem narkotyków, alkoholu lub leków. Chwila nieuwagi podczas 
pracy z elektronarzędziem może doprowadzić do poważnych obrażeń ciała.

2. Załóż właściwe ubranie. Nie zakładaj luźnych ubrań ani biżuterii. Zwiąż lub schowaj 
długie włosy. Nie zbliżaj włosów, ubrania ani rękawic do ruchomych części. Luźne 
ubrania, biżuteria oraz długie włosy mogą wkręcić się w ruchome części.

3. Unikaj przypadkowego włączenia. Przed włożeniem wtyczki do gniazdka należy 
upewnić się, że wyłącznik jest wyłączony. Przenoszenie narzędzia z palcem na 
włączniku lub włożenie wtyczki do gniazdka przy włączonym włączniku sprzyja 
wypadkom.

4. Przed włączeniem elektronarzędzia należy usunąć narzędzia nastawcze lub klucze. 
Narzędzie lub klucz pozostawiony na ruchomej części urządzenia może spowodować 
obrażenia ciała.

5. Unikać nienaturalnych pozycji  podczas pracy.  Należy odpowiednio rozstawić nogi i
utrzymywać  równowagę  ciała.  Właściwe  ustawienie  nóg  i  ciała  zapewnia  lepszą
kontrolę nad elektronarzędziem w nagłych sytuacjach.

6. Stosować środki ochrony osobistej W zależności od sytuacji należy nosić okulary 
ochronne, maskę przeciwpyłową, obuwie z podeszwami antypoślizgowymi, kask 
ochronny lub środki ochrony słuchu. Zwykłe okulary lub okulary przeciwsłoneczne 
NIE stanowią ochrony dla oczu.
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PRAWIDŁOWA OBSŁUGA I EKSPLOATACJA ELEKTRONARZĘDZIA

1. Obrabiany element należy przymocować do stabilnej podpory z użyciem zacisków lub 
w inny odpowiedni sposób. Trzymanie obrabianego element rękami lub przytrzymanie 
go ciałem jest niestabilne i może być przyczyną utraty kontroli.

2. Nie wolno forsować narzędzia. Do pracy należy używać elektronarzędzia, które jest do 
tego przeznaczone. Odpowiednio dobranym elektronarzędziem pracuje się lepiej  i 
bezpieczniej w danym zakresie wydajności.

3. Nie należy używać elektronarzędzia, którego włącznik jest uszkodzony. 
Elektronarzędzie, którego nie można włączyć lub wyłączyć jest niebezpieczne i musi 
być naprawione.

4. Przed regulacją urządzenia, wymianą osprzętu lub po zakończeniu pracy narzędziem, 
należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka zasilania. Taka czynność prewencyjna pozwala 
zmniejszyć ryzyko przypadkowego włączenia elektronarzędzia.

5. Nieużywane elektronarzędzie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla 
dzieci oraz innych nieprzeszkolonych osób. Elektronarzędzia w rękach 
niedoświadczonych osób są niebezpieczne.

6. Konieczna jest należyta konserwacja urządzenia. Narzędzia tnące muszą  być ostre i 
czyste. Prawidłowo utrzymane narzędzia tnące z ostrymi  krawędziami tnącymi o wiele
rzadziej zakleszczają się w obrabianym materiale i są łatwiejsze w prowadzeniu.

7. Należy kontrolować, czy ruchome części urządzenia działają prawidłowo i nie są 
zablokowane, oraz czy części nie są pęknięte lub uszkodzone w taki sposób, który 
miałby wpływ na działanie elektronarzędzia. W przypadku wykrycia jakichkolwiek 
uszkodzeń, elektronarzędzie należy oddać do naprawy. Wiele wypadku 
spowodowanych jest przez niewłaściwą konserwację elektronarzędzi.

8. Należy stosować wyłącznie akcesoria zalecane dla danego modelu przez producenta. 
Akcesoria, które są właściwe dla jednego elektronarzędzia, mogą stwarzać zagrożenie 
po zastosowaniu w innym urządzeniu.

SERWIS

1. Czynności serwisowo-naprawcze mogą wykonywać jedynie wykwalifikowani technicy. 
Czynności naprawcze lub konserwacyjne wykonane przez niewykwalifikowaną osobę 
mogą przyczynić się do ryzyka powstania obrażeń ciała.

2. Podczas naprawy narzędzia należy stosować wyłącznie identyczne części zamienne. 
Należy stosować się do zaleceń zawartych w rozdziale „Konserwacja” niniejszej 
instrukcji. Użycie nieautoryzowanych części lub nieprzestrzeganie zaleceń dotyczących 
konserwacji może wywołać niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym lub 
obrażeń ciała.
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SZCZEGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

1. Narzędzie należy trzymać za izolowane uchwyty podczas wykonywania prac, przy 
których istnieje ryzyko zetknięcia się z ukrytymi przewodami elektrycznymi lub 
własnym kablem. Kontakt z przewodem pod napięciem spowoduje przepływ prądu 
przez metalowe elementy urządzenia, co spowoduje porażenie osoby obsługującej.

2. Należy stosować dodatkowy uchwyt, który jest dołączony do urządzenia. Utrata 
kontroli może spowodować obrażenia ciała.

3. Podczas wiercenia należy stosować środki ochrony osobistej, takie jak okulary lub 
maska ochronna, ochraniacze uszu, ubranie ochronne i rękawice. Jeżeli podczas 
wiercenia wytwarzany jest pył, należy mieć na sobie maskę przeciwpyłową.

4. Obrabiany element należy zamocować w specjalnym uchwycie lub imadle. Niestabilna
podpora może przyczynić się do zakleszczenia się wiertła, co spowoduje utratę 
kontroli lub obrażenia ciała.

5. Nie wolno tak dociskać wiertarki, aby powodowało to zwolnienie obrotów silnika. 
Wiertło musi swobodnie ciąć materiał. Pozwala to uzyskać lepszą, jakość wiercenia, a 
narzędzie jest mniej eksploatowane.

6. Po wierceniu nie wolno dotykać wiertła. Wiertło jest wówczas bardzo nagrzane.

7. Należy stosować wyłącznie akcesoria robocze, które są w dobrym stanie technicznym.

8. Nigdy nie wkładać rąk pod obrabiany element.

9. Okresowo należy sprawdzić prawidłowość dokręcenia wszystkich nakrętek, śrub oraz 
innych elementów mocujących.

10. W miejscu pracy nie wolno pozostawiać szmat, tkanin, przewodów, sznurów, itp..     
W miejscu roboczym nie może być rzeczy, o które można by się potknąć.

11. Po pewnym czasie szczotki węglowe ulegają zużyciu i widać na nich większe 
iskrzenie. Oznacza to konieczność wymiany szczotek, a brak wymiany spowoduje 
uszkodzenie silnika.
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FUNKCJE

Przed użyciem elektronarzędzia należy zapoznać się z następującymi jego funkcjami    
          (patrz Fot. 1):

1. Uchwyt narzędziowy SDS-plus 

2. Osłona przeciwpyłowa 

3. Tuleja zaryglowania

4. Przycisk mocowania ogranicznika głębokości Wiercenia

5. Blokada włącznika

6. Diodowy wskażnik włączania zasilania (zielony) 

7. Diodowy wskażnik zużycia szczotek (czerwony)

8. Włącznik

9. Przełącznik kierunku obrotów 

10. Przełącznik trybu pracy

11. Przycisk zwalniający blokadę przełącznika trybu pracy

12. Rękojeść pomocnicza 

13. Ogranianik głębokości wiercenia

14. Śruba zabezpieczająca uchwyt wiertarski z wieńcem zębatym

15. Uchwyt wiertarski z wieńcem zębatym                                                 Fot. 1 

16. Trzpien mocujący SDS-plus do uchwytu wiertarskiego 

17. Klucz do uchwytu wiertarskiego z wieńcem zębatym 

18. Tuleja uchwytu

MONTAŻ

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRACY

1. Upewnić się, że żródło zasilania ma parametry odpowiadaJące parametrom młotowiertarki 
podanym na tabliczce znamionowej.

2. Upewnić się że włącznik (8) młotowiertarki jest w pozycji wyłączenia i blokada włącznika (5) 
jest zwolniona. Nie wolno odkładać pracującej młotowiertarki gdy blokada jest włączona. 
Wyłączenie blokady następuje przez ponowne wciśnięcie włącznika (8).
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3. Rękojeść pomocnicza (12) mocuje się przekładając obejmę rękojeści przez uchwyt wiertarski i 
blokuje przez dokręcenie rączką w kierunku zgodnym z ruche wskazówek zegara. Aby moć 
zająć stabilną i niemęczącą pozycję pracy, można dowolnie wychylić rękojeść pomocniczą. Po 
przekręceniu rączki w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara, należy 
wychylić rękojeść pomocniczą na żądaną pozycję i ponownie dokręcić rączkę celem 
ostatecznego jej zamocowania.
Naciskając przycisk mocowania (4) należy wsunąć ogranicznik głębokości wiercenia
(13) w otwór w rękojeści pomocniczej i zablokować przez zwolnienie przycisku mocowania. 
Cyfry na ograniczniku głębokości wiercenia powinny być widoczne od góry.

4. W przypadku pracy z przedłużaczem należy upewnić się że pa-rametry przedłużacza, przekroje
przewodów, odpowiadają para-metrom młotowiertarki. Zaleca się stosowanie jak najkrótszych 
przedłużaczy. Przedłużacz powinien być całkowicie rozwinięty.

W TRAKCIE PRACY

Ustawianie głębokości wiercenia (Fot.2)

Ogranicznikiem głębokości wiercenia (13) można ustawić pożądaną wielkość zagłębienia 
wiertła w materiał X. Dla tego należy:

1. włożyć trzpień narzędzia roboczego SDS-plus do uchwytu (1) i osadzić go do oporu.    W 
przeciwnym razie ruchomość narzędzia SDS-plus może spowodować    nieprawidłowe 
ustawienie głębokości wiercenia.

2. wcisnąć przycisk mocowania ogranicznika głębokości wiercenia (4) i wyciągnąć ogranicznik 
na tyle, by odległość pomiędzy końcówką wiertła, a końcówką  ogranicznika głębokości 
wynosiła pożądaną głębokość wiercenia X.

3. zablokować ogranicznik, zwalniając nacisk na przycisk mocowania.

Fot.2
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DOBÓR WIERTŁA

Do wiercenia udarowego w betonie, cegle, kamieniu i obróbki przecinakiem potrzebne są 
narzędzia SDS-plus, które wkłada się do uchwytu narzędziowego SDS- plus (1).

W celu wiercenia w stall lub drewnie używa się narzędzi bez SDS-plus (np. wiertła z 
trzpieniem cylindrycznym). Dla tych narzędzi potrzebne są uchwyty wiertarskie 
szybkozaciskowe lub z wieńcem zębatym.

WSKAZÓWKA

Nie należy używać narzędzi bez SDS-plus do wiercenia udarowego lub obróbki przecinakiem! 
Narzędzia bez SDS-plus i ich uchwyt wiertarski zostaną przy wierceniu udarowym lub 
obróbce przecinakiem uszkodzone.

MONTAŻ UCHWYTU WIERTARSKIEGO Z WIEŃCEM ZĘBATYM (FOT.3)

1. Wkręcić trzpień mocujący SDS-plus (16) do uchwytu wiertarskiego                  z 
wieńcem zębatym (15).

2. Zabezpieczyć uchwyt wiertarski z wieńcem zębatym (15) za pomoą śruby 
zabezpieczającej (14).

UWAGA ! Należy pamiętać że śruba zabezpieczająca ma gwint lewoskrętny

1. Oczyścić wtykany koniec trzpienia mocującego i lekko go nasmarować.

2. Obracając uchwyt wiertarski wsunąć trzpień mocujący do uchwytu narzędzia SDS- plus 
(1), aż zostanie on automatycznie zaryglowany.

3. Sprawdzić zaryglowanie przez pociągnięcie za uchwyt wiertarski z wieńcem zębatym.

Fot.3
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DEMONTAŻ UCHWYTU WIERTARSKIEGO Z WIEŃCEM ZĘBATYM (Fot.4)

1. Przesunąć tulejkę ryglującą(3) do tyłu i zdjąć uchwyt wiertarski z wieńcem zębatym 
(15).

2. Po zdemontowaniu należy chronić wymienny uchwyt wiertarski z wieńcem zębatym
(15) przed zabrudzeniem. W razie potrzeby należy lekko nasmarować uzębienie 
zabieraka.

Fot.4

WYMIANA NARZĘDZI

Za pomocą uchwytu narzędzia SDS-plus można łatwo i wygodniewymienić narzędzie robocze 
bez używania dodatkowych narzędzi.

Ze względów systemowych narzędzie robocze SDS-plus ma swobodę poruszania. Dlatego na 
biegu jałowym występuje bide. Nie ma to żadnego wpływu na dokładność wierconego otworu,
ponieważ wiertło samoczynnie centruje się podczas wiercenia.

Osłona przeciwpyłowa (2) zapobiega w dalekiej mierze wnikaniu pyłu do uchwytu narzędzi 
podczas pracy. Należy uważać przy wkładaniu narzędzia na to, by nie uszkodzić osłony 
przeciwpyłowej (2). Uszkodzoną osłonę przeciwpyłową należy natychmiast wymienić. Poleca 
się zlecić przeprowadzenie wymiany w punkcie serwisu.

WKŁADANIE NARZĘDZIA ROBOCZEGO SDS-PLUS

1. Końcówkę montowanego narzędzia należy oczyścić i lekko nasmarować smarem 
litowym.

2. Oprzyrządowanie należy wkładać do uchwytu narzędziowego kręcąc nim aż do 
momentu,gdy się ono samodzielnie zarygluje.

      3.   Zaryglowanie należy skontrolować przez pociągnięcie narzędzia.
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WYJMOWANIE NARZĘDZIA ROBOCZEGO SDS-PLUS

UWAGA ! Tuż po zakończeniu pracy narzędzia robocze mogą być gorące. Należy unikać 
                    bezpośredniego kontaktu z nimi i stosować odpowiednie rękawice ochronne.

1. Przesunąć tuleję zaryglowania (3) do tylu i wyjąc narzędzie. 

2. Narzędzia robocze po wyjęciu należy oczyścić.

WKŁADANIE NARZĘDZI ROBOCZYCH BEZ SDS-PLUS (Fot.5) 

1. Założyć uchwyt wiertarski z wieńcem zębatym (15).

2. Otworzyć uchwyt wiertarski z wieńcem zębatym (15) obracając tuleję (18) na tyle, aż 
możliwe będzie włożenie narzędzia roboczego. Włożyć narzędzie robocze.

3. Włożyć klucz (17) w odpowiednie otwory uchwytu wiertarskiego z wieńcem      
zębatym (15) i unieruchomić równomiernie narzędzie robocze.

4. Przestawić przełącznik (10) na symbol 《Wiercenie》

Fot.5

WYJMOWANIE NARZĘDZIA ROBOCZEGO BEZ SDS-PLUS

UWAGA ! Tuż po zakończeniu pracy narzędzia robocze mogą być gorące. Należy unikać  ,
                    bezpośredniego kontaktu z nimi i stosować odpowiednie rękawice ochronne.
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1. Za pomocą klucza do uchwytu wiertarskiego (17) obracać tuleję uchwytu 
wiertarskiego z wieńcem zębatym (15) w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek 
zegara, aż będzie możliwe wyjęcie narzędzia roboczego.

2. Narzędzia robocze po wyjęciu należy oczyścić.

PRZEŁĄCZANIE TRYBU PRACY

UWAGA !  Zmiany trybu pracy dokonywać tylko wtedy, gdy elektronarzędzie jest 
wyłączone! W przeciwnym razie elektronarzędzie może ulec uszkodzeniu. Za pomocą 
przełącznika trybu pracy (10) można wybrać tryb pracy elektronarzędzia Aby zmienić tryb 
pracy należy wcisnąć przycisk zwalniający blokadę (11) i przestawić przełącznik trybu pracy 
na żądaną pozycję, aż do słyszal-nego zaskoczenia zapadki.

WIERCENIE  (Fot.6)

Przestawić przełącznik (10) na symbol – .

    Fot.6

WIERCENIE Z UDAREM (Fot.7)

Przestawić przełącznik (10) na symbol- .

 
Fot.7

DŁUTOWANIE(BLOKADA OBROTÓW) 

Przestawić przełącznik (10) na symbol-  

W pozycji 《Dłutowanie》w momencie włączenia urządzenia ilość uderzeń zostaje 
automatycznie zwiększona; dzięki temu podczas dłutowania narzędzie pracuje ze zwiększoną
mocą.

ZMINANA POŁOŻENIA DŁUTA (Fot.8)

Włożyć dłuto do uchwytu narzędziowego. Przełącznik trybu pracy (10) obrócić                   
w położenie- T.Obrócić uchwyt narzędziowy ustawiając dłuto w zadanej pozycji roboczej. 
Przełącznik trybu pracy (10) ustawić w położeniu 《Dłutowanie》.                                          
W ten sposób uchwyt narzędziowy zostaje w swoim położeniu zablokowany. Przełącznik 
trybu pracy (10) w czasie dłutowania musi zawsze ozostawać w pozycji
《Dłutowanie》.
                 

 Fot.9
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NASTAWIENIE KIERUNKU OBROTÓW

Przełą cznikiem kierunku obrotów (9) można zmienić kierunek obrotów 
elektronarzędzia.

Przy wciśniętym włączniku (8) jest to jednak niemożliwe.

UWAGA ! Nigdy nie przełączać kierunku obrotów gdy uchwyt wiertarski(1) jest w
ruchu. W przeciwnym razie elektronarzędzie może ulec uszkodzeniu.

         Bieg w prawo Przestawić przełącznik kierunku obrotów (9) do oporu ,                
do odpowiedniej pozycji,wskazanej symbolem .

          Bieg w lewo Przestawić przełącznik kierunku obrotów (9) do oporu ,                

do odpowiedniej pozycji,wskazanej symbolem .

WŁĄCZANIE / WYŁĄCZANIE

W celu włączenia elektronarzędzia należy nacisnąć włącznik (8) i trzymać wciśnięty. Aby 
zablokować włącznik w pozycji włączonej należy wcisnąć blokadę włącznika (5). W celu 
wyłączenia elektronarzędzia, należy włącznik (8) zwolnić, lub gdy jest on unieruchomiony 
przyciskiem blokady (5), nacisnąć go krótko i następnie zwolnić.

NASTAWIANIE PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ / ILOŚCI UDARÓW

Przez zwiększenie lub zmniejszenie nacisku na włącznik (8) można prędkość 
obrotową/ilość udarów nastawić bezstopniowo. Lekki nacisk na włącznik (8) powoduje 
małą prędkość obrotową/ ilość udarów. Zwiększony nacisk podwyższa prędkość 
obrotową/ilość udarów.

WSKAZÓWKl DOTYCZĄCE PRACY

1. Po trwającej dłużej pracy z mała prędkością obrotową należy uruchomić 
elektronarzędzie w celu ochłodzenia przez ok. 3 minuty przy maksymalnej prędkości 
obrotowej bez obciążenia.

2. Aby wiercić otwory w płytkach ceramicznych należy przestawić przełącznik trybu pracy
(10) w położenie 《wiercenie》. Po przewierceniu otworu w płytce ceramicznej należy 
przestawić przełącznik trybu pracy w położenie 《wiercenie z udarem  》 i pracować dalej z
udarem.

3. Przy pracach w betonie, kamieniu i murze należy używać wiertła ze stopu twardego. 

4. Do wiercenia w metalu należy używać tylko ostrych wierteł do metalu.

SPRZĘGŁO PRZECIĄŻENIOWE

W przypadku, gdy używane narżedzie zakleszczyło się lub zablokowało się, to napęd do 
wrzeciona młotowiertarki zostaje przerwany. Elektro-narzędzie należy trzymać zawsze, ze 
względu na występujące przy tym siły, mocno w obydwu rękach i zajęć pewną pozycję pracy.
W przypadku zablokowania elektronarzędzia, należy je wyłączyć i zwolnić narzędzie 
robocze. Podczas włączania zablokowanej młotowiertarki powstają momenty silnego odrzutu.
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WSKAŻNIKI DIODOWE
UWAGA ! Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności związanych z instaloweniem,   
                 regulacją , naprawą lub obsługą należy wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z 
                 gniazdka sieciowego.

Zielony diodowy wskażnik włączania zasilania (6) zapala się, kiedy urządzenie jest 
podłączone do sieci. Jeżeli wskażnik zapali się, ale urządzenie nie zostanie uruchomione, 
szczoteczki węglowe mogą być zużyte, albo obwód elektryczny lub silnik mogą być 
uszkodzone. Jeżeli wskażnik włączania zasilania (6) nie zapali się i urządzenie nie zostanie 
uruchomione, włącznik lub przewód zasilania mogą być uszkodzone. Czerwony diodowy 
wskażnik zużycia szczotek (7) zapala się, kiedy szczoteczki węglowe są bliskie zużycia, 
pokazując,że urządzenie wymaga obsługi. Po około 8 godzinach pracy silnik wyłączy się 
automatycznie.

PRZECHOWYWANIE I KONSERWACJA

Maszyna w zasadzie nie wymaga specjalnych zabiegów konserwacyjnych. Maszynę należy 
przechowywać w miejscu, niedostępnym dla dzieci, utrzymywać w stanie czystości, chronić 
przed wilgocią i zapyleniem. Warunki przechowywania powinny wykluczać mozliwość 
uszkodzeń mechanicznych oraz wpływ czynników atmosferycznych. Zewnętrzne plastikowe 
części mogą być oczyszczone za pomocą wilgotnej tkaniny i delikatnego czyszczącego 
środka.
UWAGA ! NIGDY nie należy wykorzystywać środków rozpuszczających. 
Po wierceniu w betonie, w środowisku silnie pylącym zaleca się przedmuchanie sprężonym 
powietrzem otworów wentylacyjnych i uchwytu wiertarskiego. 
Zapobiegnie to uszkodzeniom łożysk, usunie pył blokujący dopływ powietrza chłodzącego 
silnik.

TYPOWE USTERKI I ICH USUWANIE

Młotowiertarka nie działa

1. sprawdzić czy przełącznik kierunku obrotów nie jest ustawiony w pozycji środkowej;
2. sprawdzić czy przewód zasilający jest prawidłowo podłączony oraz skontrolować 

bezpieczniki,
Młotowiertarka       przerywa      lub iskrzy

sprawdzić i w razie potrzeby wymienić szczotki węglowe.

UWAGA! Wymianę szczotek węglowych może wykonać tylko uprawniony elektryk.

AKCESORIA

1. Rękojeść pomocnicza ---------------------------------------------------------------1szt.

2. Dodatkowy uchwyt wiertarski (13 mm) z wieńcem zębatym--------------- 1szt.

3. Dłuto płaskie --------------------------------------------------------------------------- 2szt.

4. Wiertła  ---------------------------------------------------------------------------------- 3szt.

5. Ogranicznik głębokości ------------------------------------------------------------ 1szt.

6. Migawką ------------------------------------------------------------------------------- 1szt.

7. Szczotki węglowe ------------------------------------------------------------------- 1kpl.

8. Instrukcja obsługi -------------------------------------------------------------------- 1egz.
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MŁOTOWIERTARKA 
26mm / 1050W4578

Rok produkcji : 2014

          www.egatools.pl

   Poziom hałasu :
Poziom ciśnienia akustycznego 
LpA: 91,8 dB(A)  ; KPA = 3dB(A)
Moc akustyczna Urządzenia podczas pracy 
LwA : 102,8 dB(A) ; KWA= 3dB(A)
 
Wielkość drgań mechanicznych w środowisku pracy
działających na kończyny górne :  ah= 19,189 m/s2 ; k=1,5 m/s2 
Emisja drgań w czasie rzeczywistego wykorzystania elektronarzędzia
może różnić się od zadeklarowanej wartości w zależności w jaki sposób narzędzie jest używane .

UWAGA! - Jeżeli nie da się uniknąć zastosowania elektronarzędzia w wilgotnym otoczeniu , należy użyć wyłącznika 
ochronnego różnicowo-prądowego. 
                        

NAKAZ NAKAZ NAKAZ NAKAZ  
 przeczytaj stosowania stosowania stosowania                   
 instrukcję ochrony maski ochrony 

 obsługi słuchu przeciwpyłowej oczu

Urządzenie kategorii II               
ochronności z zastosowaniem     DEKLARACJA
izolacyjności wzmocnionej           ZGODNOŚCI

                                                                          

          E   L  E K   T   R   O   N   A   R   Z   Ę   D   Z   I   A

http://www.egatools.pl/
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NAPRAWY GWARANCYJNE
 

MŁOTOWIERTARKA
1050W

4578



WARUNKI GWARANCJI:

1. Gwarancji udziela się na okres 12 miesięcy (24 miesięcy przy zakupie konsumenckim).
2. Gwarancja obejmuje tylko wady fizyczne tkwiące w urządzeniu tj. materiałowe lub 

montażowe.
3. Gwarancją nie są objęte urazy wynikające z przyczyn zewnętrznych, takie jak: urazy 

mechaniczne, zanieczyszczenia, zalania, zjawiska atmosferyczne, niewłaściwa instalacja lub 
obsługa, jak również eksploatacja niezgodna z obsługą i z przeznaczeniem. Gwarant nie ponosi
odpowiedzialności w przypadku niewłaściwego doboru narzędzia do potrzeb oraz użytkowania
go niezgodnie z przeznaczeniem.

4. Ze względu na naturalne zużycie materiałów eksploatacyjnych gwarancją nie są objęte takie 
rzeczy jak: kable, baterie, ładowarki, przyciski, pokrętła, przełączniki itp.

5. Klient dostarcza towar do serwisu na własny koszt.
6. Urządzenie powinno być dostarczone do punktu serwisowego w oryginalnym, fabrycznym 

opakowaniu lub opakowaniu zastępczym chroniącym towar przed uszkodzeniami 
zewnętrznymi.

7. Na opakowaniu powinien być napisany nr identyfikacyjny towaru nadany w dniu sprzedaży.
8. Towar zostaje przyjęty do serwisu za okazaniem karty gwarancyjnej.
9. Karta gwarancyjna musi posiadać następujące informacje:
• dołączony dowód zakupu towaru (faktura vat lub zachowany paragon)
• pieczątkę firmy, w której został zakupiony towar oraz podpis sprzedawcy
• dokładna nazwę urządzenia
• typ urządzenia z opisanym przeznaczeniem
• numer fabryczny urządzenia
• czytelny podpis klienta
• adres klienta do korespondencji
10. Karta gwarancyjna bez jakiegokolwiek punktu powyżej jest nieważna.
11. W przypadku braku któregokolwiek dokumentu Serwis pisemnie poprzez list polecony 

poinformuje klienta o warunkach dalszej gwarancji. Klient w ciągu 21 dni od daty otrzymania 
pisma powinien ustosunkować się do przesłanego pisma. Naprawa towaru zostaje wydłużona o
czas dostarczenia wszystkich dokumentów do serwisu.

12. W sytuacji, gdy klient nie posiada wszystkich dokumentów powinien poinformować serwis o 
podjętej przez siebie decyzji w sprawie naprawy urządzenia oraz podać w formie pisemnej 
jedno z rozwiązań wyznaczonych przez Serwis.

13. Produkt oddawany lub odsyłany do Serwisu powinien być kompletny. W opakowaniu 
powinien znajdować się produkt wraz ze wszystkimi elementami, które zostały zakupione.

14. Odsyłanie niekompletnych produktów, może wydłużyć termin naprawy lub ją uniemożliwić.
15. Ujawnione w okresie gwarancji wady zostaną usunięte najpóźniej w terminie 14 dni od daty 

przyjęcia urządzenia do serwisu.
16. Roszczenia z tytułu gwarancji,rękojmi, umowy sprzedaży będą przyjmowane tylko na 

podstawie niniejszej karty gwarancyjnej określającej tożsamość nabytego narzędzia. 
Gwarancja ważna z dowodem zakupu!

17. W przypadku stwierdzenia przez serwis niemożności usunięcia wady lub ponownego 
wystąpienia tej samej wady pomimo dokonania trzech napraw, klient otrzyma nowe 
urządzenie.

18. Gwarancja nie daje prawa Kupującemu do domagania się zwrotów utraconych zysków 
związanych z uszkodzeniem.

19. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego 
wynikających z ustawy z dnia 27 lipca 2002r. (Dziennik ustaw z dnia 5 września 2002r. Nr 141
pozycja 1176).

20. W sprawach nieuregulowanych warunkami niniejszej Karty Gwarancyjnej zastosowanie mają 
odpowiednie przepisy Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku: O szczególnych warunkach 
sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego.

Zapoznałem się z treścią,
oraz akceptuję warunki gwarancji.

(czytelny podpis klienta)

 E   L  E K   T   R   O   N   A   R   Z   Ę   D   Z   I   A

www.egatools.pl

http://www.egatools.pl/
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