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1. Wstęp
Szanowny	Kliencie,
Dziękujemy	za	zakup	naszego	produktu.
Wyrób	ten	jest	zgodny	z	ustawowymi	wymogami	krajowymi	i	europejskimi.
Aby	 utrzymać	 ten	 stan	 i	 zapewnić	 bezpieczeństwo	 użytkowania,	 jako	 użytkownicy	muszą	 Państwo	 przestrzegać	
niniejszych	instrukcji	obsługi!

	 Niniejsze	 instrukcje	 obsługi	 są	 częścią	 tego	 produktu.	 Zawierają	 ważne	 uwagi	 dotyczące	 przekazania	
do	użytkowania	oraz	obsługi.	Należy	mieć	to	na	uwadze	w	przypadku	przekazywania	produktu	osobom	
trzecim.	Instrukcje	obsługi	należy	zachować	w	celu	wykorzystania	ich	w	przyszłości!

Potrzebujesz	pomocy	technicznej?	Skontaktuj	się	z	nami:
E-mail:	 bok@conrad.pl
Strona	www:	 www.conrad.pl
Dane	kontaktowe	znajdują	się	na	stronie	kontakt:	https://www.conrad.pl/kontakt

Dystrybucja	Conrad	Electronic	Sp.	z	o.o,	ul.	Kniaźnina	12,	31-637	Kraków,	Polska

2. Wyjaśnienie symboli

1

Symbol	 pioruna	w	 trójkącie	 jest	 używany,	 jeśli	 istnieje	 ryzyko	 dla	 zdrowia,	 np.	 z	 powodu	 porażenia	
prądem	elektrycznym.

2

Symbol	z	wykrzyknikiem	w	 trójkącie	służy	do	podkreślenia	ważnych	 informacji	w	niniejszej	 instrukcji	
obsługi.	Zawsze	uważnie	czytaj	te	informacje.

3

Noś	okulary	ochronne.	Ryzyko	uszkodzenia	oczu	przez	iskry,	wióry	lub	odpryski	powstające	podczas	
korzystania	z	produktu.

4

Nosić	ochronniki	słuchu.

5

Nosić	odpowiednią	ochronę	dróg	oddechowych.

6

Nosić	rękawice	ochronne.

7

Przed	rozpoczęciem	użytkowania	produktu	przeczytaj	całą	oryginalną	instrukcję	obsługi.
d f f f f f

Tylko	do	użytku	w	pomieszczeniach,	nie	pozwól	urządzeniu	zamoknąć.

	 Symbol	strzałki	sygnalizuje	specjalne	uwagi,	związane	z	obsługą.	
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3. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
Produkt	jest	przeznaczony	do	stosowania	jako	wielofunkcyjne	narzędzie	akumulatorowe	do	wkręcania	i	wykręcania	
śrub	i	wkrętów,	a	także	do	cięcia	miękkich	materiałów.	
Produkt	 przeznaczony	 jest	 wyłącznie	 do	 użytku	 w	 budynkach.	 Nie	 należy	 go	 używać	 poza	 budynkami.	 Należy	
bezwzględnie	unikać	kontaktu	z	wilgocią.
Aby	 zachować	 bezpieczeństwo	 i	 przestrzegać	 użycia	 zgodnego	 z	 przeznaczeniem,	 produktu	 nie	 można	
przebudowywać	i/lub	modyfikować.	Użycie	produktu	do	celów,	które	nie	zostały	przewidziane	przez	Producenta,	może	
spowodować	jego	uszkodzenie.	Ponadto	nieprawidłowe	użytkowanie	może	spowodować	zwarcie,	pożar,	porażenie	
prądem	elektrycznym	lub	 inne	zagrożenia.	Dokładnie	przeczytaj	 instrukcję	obsługi	 i	przechowuj	 ją	w	bezpiecznym	
miejscu.	Produkt	można	przekazywać	osobom	trzecim	wyłącznie	z	dołączoną	instrukcją	obsługi.
Wszystkie	nazwy	firm	i	produktów	są	znakami	handlowymi	ich	właścicieli.	Wszystkie	prawa	zastrzeżone.

4. Zawartość dostawy
• Bezprzewodowe	narzędzie	

wielofunkcyjne
• Opakowanie
• Adapter	magnetyczny	55	mm
• 2	końcówki	CRV	50	mm

• 26	końcówek	CRV	25	mm
• Nasadka	dynamometryczna
• Nasadka	mimośrodowa
• Nasadka	kątowa

• Nasadka	do	cięcia
• Zasilacz
• Instrukcja	obsługi

1Aktualne instrukcje obsługi 
Można	pobrać	najnowszą	instrukcję	obsługi	z	witryny	www.conrad.com/downloads	lub	zeskanować	
przedstawiony	kod	QR.	Postępować	zgodnie	z	instrukcjami	wyświetlanymi	na	stronie	internetowej.

5. Właściwości i funkcje
• Przenośne
• Liczne	końcówki	w	zestawie
• Konstrukcja	modułowa
• Przystawka	do	cięcia,	np.	kartonu	i	dywanu
• Liczne	nasadki	w	zestawie
• Lampka	LED
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6. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Należy dokładnie przeczytać instrukcje obsługi i bezwzględnie przestrzegać informacji dotyczących 
bezpieczeństwa. Producent nie ponosi odpowiedzialności za zranienie lub zniszczenie mienia 
wynikające z ignorowania zaleceń dotyczących bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania, 
zamieszczonych w niniejszej instrukcji obsługi. W takich przypadkach wygasa rękojmia/gwarancja.

a) Ogólne informacje
• Urządzenie	nie	jest	zabawką.	Należy	przechowywać	je	w	miejscu	niedostępnym	dla	dzieci	 i	zwierząt	

domowych.
• Nie	 wolno	 pozostawiać	 materiałów	 opakowaniowych	 bez	 nadzoru.	 Te	 materiały	 nie	 powinny	 być	

używane	przez	dzieci	do	zabawy,	ponieważ	mogą	być	niebezpieczne.
• Chroń	urządzenie	przed	ekstremalnymi	 temperaturami,	 bezpośrednim	światłem	słonecznym,	 silnymi	

wstrząsami,	wysoką	wilgotnością,	wilgocią,	palnymi	gazami,	oparami	i	rozpuszczalnikami.
• Produktu	nie	należy	poddawać	obciążeniom	mechanicznym.
• Jeżeli	nie	można	bezpiecznie	użytkować	produktu,	należy	zrezygnować	z	jego	użycia	i	zabezpieczyć	

go	przed	przypadkowym	użyciem.	Bezpieczne	użytkowanie	nie	jest	gwarantowane,	jeśli	produkt:
 - nosi	widoczne	ślady	uszkodzeń,	
 - nie	działa	prawidłowo,	
 - był	przechowywany	przez	dłuższy	czas	w	niekorzystnych	warunkach	lub	
 - został	poddany	poważnym	obciążeniom	związanym	z	transportem.

• Z	 produktem	 należy	 obchodzić	 się	 ostrożnie.	 Wstrząsy,	 uderzenia	 lub	 upadek,	 nawet	 z	 niewielkiej	
wysokości,	mogą	spowodować	uszkodzenie	produktu.

• W	 przypadku	 jakichkolwiek	 wątpliwości	 dotyczących	 obsługi,	 bezpieczeństwa	 lub	 podłączania	
urządzenia	należy	skonsultować	się	ze	specjalistą.

• Konserwacja,	modyfikacje	 i	naprawy	muszą	być	dokonywane	tylko	przez	 technika	 lub	autoryzowane	
centrum	serwisowe.

• W	przypadku	jakichkolwiek	pytań,	na	które	nie	można	odpowiedzieć	na	podstawie	tej	instrukcji	obsługi,	
należy	skontaktować	się	z	naszym	działem	wsparcia	lub	pracownikiem	technicznym.

• Produkt	nie	jest	zabawką	i	należy	go	przechowywać	w	miejscu	niedostępnym	dla	dzieci!	Produkt	wolno	
ustawiać,	używać	lub	przechowywać	wyłącznie	w	miejscach	niedostępnych	dla	dzieci.	

• Urządzenie	 nie	 jest	 przeznaczone	 do	 użytkowania	 przez	 osoby	 (w	 tym	 dzieci)	 o	 ograniczonych	
zdolnościach	fizycznych,	sensorycznych	lub	umysłowych;	bez	doświadczenia	i/lub	braku	wiedzy,	chyba	
że	są	one	nadzorowane	przez	osobę	odpowiedzialną	za	ich	bezpieczeństwo	lub	poinstruowano	je,	jak	
korzystać	z	urządzenia.

• W	 szkołach,	 centrach	 szkoleniowych	 oraz	 w	 warsztatach	 hobbystycznych	 i	 samoobsługowych	
korzystanie	z	produktu	musi	być	nadzorowane	przez	odpowiednio	przeszkolony	personel.

• W	 obiektach	 handlowych	 należy	 przestrzegać	 przepisów	 odpowiedzialności	 cywilnej	 pracodawcy	
dotyczących	korzystania	z	urządzeń	elektrycznych	i	materiałów	eksploatacyjnych.

b) Lampka LED
• Nie	patrz	bezpośrednio	w	światło	lampki	LED!
• Nie	patrz	w	wiązkę	światła	bezpośrednio	ani	za	pomocą	przyrządów	optycznych!
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c) Powierzchnia robocza
• Utrzymuj	obszar	roboczy	w	czystości.	Upewnij	się,	że	obszar	jest	dobrze	oświetlony.	Nieporządek	lub	

złe	oświetlenie	w	obszarze	roboczym	może	być	przyczyną	wypadków.
• Dzieci	 i	 inne	 osoby	 należy	 trzymać	 z	 dala	 od	 obszaru	 roboczego.	 Rozproszenie	 uwagi	 może	

spowodować	wypadek.
• Upewnij	się,	że	obszar	roboczy	jest	dobrze	wentylowany.
• Nigdy	nie	używaj	produktu	obok	lub	w	pobliżu	łatwopalnych	cieczy	lub	gazów,	mieszanin	powietrza	i	

gazów	(opary	benzyny)	lub	łatwopalnych	ciał	stałych/pyłów.	Iskry	mogą	powstać	podczas	użytkowania	
produktu	–	zagrożenie	pożarem	lub	wybuchem!

• Inne	osoby	należy	trzymać	z	dala	od	obszaru	roboczego.	Jeśli	w	pobliżu	znajdują	się	inne	osoby,	muszą	
one	 również	nosić	środki	ochrony	osobistej.	Fragmenty	obrabianego	przedmiotu,	a	nawet	połamane	
części	 końcówek	 /	 tarcz	 mogą	 odpryskiwać	 oraz	 być	 przyczyną	 uszkodzeń	 i	 obrażeń	 nawet	 poza	
bezpośrednim	obszarem	roboczym.

d) Zasilacz sieciowy
• Podłącz	urządzenie	do	gniazdka	ściennego,	do	którego	można	uzyskać	łatwy	dostęp.
• Należy	używać	jedynie	załączonego	zasilacza	jako	źródło	zasilania.
• Zasilacz	sieciowy	należy	podłączać	wyłącznie	do	zwykłych	gniazdek	zasilania	komunalnych	instalacji	

elektrycznych.	Przed	podłączeniem	zasilacza	sieciowego	należy	sprawdzić,	czy	napięcie	podane	na	
zasilaczu	jest	zgodne	z	napięciem	sieci	elektrycznej.

• Nigdy	nie	podłączaj	ani	nie	odłączaj	zasilacza	sieciowego	mokrymi	rękami.
• Nigdy	 nie	 odłączać	 zasilacza	 sieciowego	 od	 gniazda	 zasilania	 ciągnąc	 za	 przewód;	 należy	 zawsze	

trzymać	za	uchwyty	na	wtyczce.
• Podczas	montażu	produktu	należy	upewnić	się,	że	kabel	nie	jest	ściśnięty,	zagięty	ani	że	nie	ulegnie	

uszkodzeniu	przez	ostre	krawędzie.
• Kable	należy	zawsze	kłaść	w	taki	sposób,	aby	nikt	nie	mógł	się	o	nie	potknąć	ani	się	w	nie	zaplątać.	

Mogłoby	to	spowodować	niebezpieczeństwo	poniesienia	obrażeń.
• Ze	względów	bezpieczeństwa	podczas	burzy	należy	odłączyć	zasilacz	sieciowy	od	gniazda	sieci	elektrycznej.

e) Akumulator
• Nie	używaj	produktu	podczas	ładowania	akumulatora.
• Akumulator	jest	wbudowany	w	produkt	na	stałe	i	nie	można	go	wymienić.
• Nigdy	nie	uszkadzaj	akumulatora.	Uszkodzenie	obudowy	akumulatora	może	spowodować	wybuch	lub	pożar!
• Nigdy	nie	zwieraj	styków	akumulatora.	Nie	wrzucaj	akumulatora	ani	produktu	do	ognia.	Istnieje	ryzyko	

pożaru	i	wybuchu!
• Regularnie	ładuj	akumulator,	nawet	jeśli	nie	używasz	produktu.	Ze	względu	na	stosowaną	technologię	

akumulatorową	nie	jest	konieczne	wcześniejsze	rozładowanie	akumulatora.
• Nigdy	nie	ładuj	akumulatora	bez	nadzoru.
• Podczas	ładowania	umieszczaj	produkt	na	powierzchni,	która	nie	jest	wrażliwa	na	ciepło.	Normalne	jest,	

że	podczas	ładowania	wytwarzana	jest	pewna	ilość	ciepła.
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f) Bezpieczeństwo osobiste
• Nie	używaj	narzędzia,	gdy	jesteś	zmęczony	lub	pod	wpływem	narkotyków,	alkoholu	bądź	leków.	Chwila	

nieostrożności	może	spowodować	poważne	obrażenia.
• Zawsze	 używaj	 narzędzia	 ostrożnie.	 Unikaj	 rutyny,	 jeśli	 już	 dobrze	 znasz	 to	 narzędzie.	 Zawsze	

przestrzegaj	 wskazówek	 dotyczących	 bezpieczeństwa	 i	 zachowuj	 czujność.	 Chwila	 nieostrożności	
może	prowadzić	do	poważnych	wypadków.

• Należy	 używać	 środków	 ochrony	 indywidualnej.	 Zawsze	 noś	 okulary	 ochronne,	mocne	 buty,	 długie	
spodnie,	ochraniacze	na	uszy,	ochronę	dróg	oddechowych	i	w	razie	potrzeby	rękawice.	Nigdy	nie	pracuj	
boso	ani	w	sandałach.

• Noś	 odpowiednią	 odzież.	 Nie	 noś	 biżuterii.	 Włosy,	 biżuteria	 lub	 ubrania	 mogą	 zostać	 pochwycone	
przez	ruchome	części,	co	grozi	urazem!	Dlatego	też,	jeśli	masz	długie	włosy,	używaj	siatki	na	włosy	lub	
podobnych	produktów	i	noś	ściśle	dopasowane	ubrania	podczas	używania	produktu.

• Upewnij	się,	że	podczas	pracy	stoisz	mocno	na	ziemi	i	unikasz	nieprawidłowej	postawy.	Dzięki	temu	
znacznie	łatwiej	jest	kontrolować	narzędzie	w	nieprzewidzianych	okolicznościach.

• Wdychanie	 lub	 kontakt	 z	 niektórymi	materiałami	 jest	 szkodliwy	 dla	 zdrowia.	 Zawsze	 zapoznaj	 się	 z	
materiałem,	nad	którym	pracujesz	i	zastosuj	odpowiednie	środki	ostrożności.

• Praca	z	materiałami	zawierającymi	azbest	może	powodować	powstawanie	niebezpiecznych	dla	zdrowia	
pyłów.	Przestrzegaj	przepisów	rządowych	i	zaleceń	producenta.

g) Obsługa
• Zawsze	chroń	urządzenie	przed	przypadkowym	uruchomieniem.	
• Przed	użyciem	upewnij	się,	że	nasadki	są	bezpiecznie	zamocowane.	
• Używanie	 produktu	 do	 celów	 niezgodnych	 z	 przeznaczeniem	 może	 grozić	 niebezpieczeństwem	 i	

obrażeniami.
• Należy	używać	wyłącznie	akcesoriów	zaprojektowanych	specjalnie	dla	tego	narzędzia.	Akcesoria,	które	

pasują,	ale	nie	są	zatwierdzone	lub	zalecane	przez	producenta,	mogą	stwarzać	zagrożenie.
• Podczas	wykonywania	czynności,	w	czasie	których	narzędzie	może	wejść	w	kontakt	z	ukrytymi	kablami,	

należy	 chwytać	 narzędzie	 za	 izolowane	 powierzchnie	 i	 uchwyty.	 Kontakt	 z	 przewodami	 pod	 napięciem	
również	zasila	odsłonięte	części	metalowe	narzędzia	i	powoduje	porażenie	prądem	elektrycznym	operatora.

• Należy	regularnie	czyścić	szczeliny	wentylacyjne,	aby	zapobiec	zagrożeniom	elektrycznym	i	przegrzaniu.
• NIEBEZPIECZEŃSTWO:	trzymaj	ręce	z	dala	od	strefy	roboczej	urządzenia.
• Nigdy	nie	należy	trzymać	przedmiotu	obrabianego	w	dłoniach	lub	na	nogach.	Upewnij	się,	że	obrabiany	

przedmiot	znajduje	się	na	stabilnej	powierzchni.	Ważne	jest	zabezpieczenie	obrabianego	przedmiotu,	
aby	zminimalizować	ryzyko	obrażeń	i	ograniczyć	utratę	kontroli	do	minimum.

• Przed	 każdym	 użyciem	 należy	 sprawdzić	 włącznik/wyłącznik.	 Używanie	 narzędzia	 z	 uszkodzonym	
włącznikiem/wyłącznikiem	utrudnia	kontrolę	nad	narzędziem	i	dlatego	jest	bardzo	niebezpieczne.

• Zapobiegaj	niezamierzonemu	włączeniu	narzędzia.	Nie	przenoś	szlifierki	z	palcem	na	włączniku/wyłączniku.
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• Trzymaj	narzędzia	w	miejscu	niedostępnym	dla	dzieci.	Nie	należy	pozwalać	na	korzystanie	z	urządzenia	
osobom,	które	nie	znają	urządzenia	i/lub	nie	przeczytały	i	nie	zrozumiały	niniejszej	oryginalnej	instrukcji	
obsługi.	Narzędzia	są	bardzo	niebezpieczne	w	rękach	niedoświadczonych	użytkowników.

• Regularnie	 serwisuj	 narzędzie	 i	 sprawdzaj,	 czy	 nie	ma	 śladów	 uszkodzeń,	 brudu,	 nieprawidłowych	
ustawień,	zużycia	lub	innych	kwestii,	które	mogą	stanowić	zagrożenie.	Uszkodzone	urządzenia	przed	
użyciem	 musi	 naprawić	 specjalista.	 Słabo	 konserwowane	 narzędzia	 bardzo	 często	 są	 przyczyną	
wypadków.

• Narzędzia	i	jego	wyposażenia	dodatkowego	należy	używać	tylko	w	określonym	celu	i	zgodnie	z	niniejszą	
oryginalną	instrukcją	obsługi.	Należy	również	zwracać	uwagę	na	warunki	pracy	i	działania.	Niewłaściwe	
użytkowanie	może	prowadzić	do	niebezpiecznych	sytuacji.

• Nie	należy	używać	urządzenia	na	mokrych	materiałach.
• Jeśli	napęd	jest	zablokowany,	należy	natychmiast	wyłączyć	urządzenie.
• Uchwyty	i	powierzchnie	narzędzia	powinny	być	suche,	czyste	i	wolne	od	oleju	i	smarów.	Poślizgnięcie	

się	podczas	pracy	prowadzi	do	utraty	kontroli	i	wypadków.
• Mocno	 trzymaj	 elektronarzędzie.	 Nagłe	 zatrzymanie	 napędu	 przenosi	 energię	 kinetyczną	 na	 samo	

narzędzie.	Z	tego	powodu	narzędzie	może	wypaść	z	rąk,	stwarzając	ryzyko	urazu!
• Jedyną	częścią	narzędzia,	za	którą	należy	trzymać	urządzenie,	jest	izolowany	uchwyt.
• Kondensacja	 może	 pojawić	 się,	 gdy	 produkt	 zostanie	 przeniesiony	 z	 zimnego	 pomieszczenia	 do	

ciepłego	(np.	podczas	transportu).	Może	spowodować	to	uszkodzenie	produktu!
• Przed	penetracją	powierzchni	zawsze	należy	wyłączyć	dopływ	prądu,	gazu	i	wody.	Nieprzestrzeganie	

tego	 może	 spowodować	 porażenie	 prądem,	 pożar	 i	 /	 lub	 poważne	 obrażenia	 cielesne	 lub	 szkody	
materialne.

h) Głowica tnąca
• Nasadka	 do	 cięcia	 zawiera	 ostre	 części	 i	 podczas	 użytkowania	 i	 wymiany	 należy	 obchodzić	 się	 z	

nią	 ostrożnie.	 Przed	 przystąpieniem	 do	 cięcia	 sprawdź	 sprzęt	 tnący,	 aby	 wykluczyć	 ewentualne	
uszkodzenia.	

• Nasadki	należy	używać	wyłącznie	do	cięcia	miękkich	materiałów	(np.	kartonu	lub	dywanu),	które	można	
zabezpieczyć	przed	ześlizgnięciem.	Nieprawidłowy	wybór	materiału	do	cięcia	może	uszkodzić	nasadkę!

i) Pozostałe ryzyko
Urządzenie	 to	 spełnia	 wymagania	 przepisów	 technicznych	 i	 odpowiednich	 przepisów	 bezpieczeństwa.	
Podczas	użytkowania	mogą	jednak	nadal	występować	następujące	zagrożenia:

 - niebezpieczeństwo	dla	życia	i	kończyn	użytkownika	lub	innych	osób.
 - Uszkodzenie	urządzenia.
 - Uszkodzenie	innych	dóbr	materialnych.
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7. Elementy sterowania

1

2

3
4

17
5

18
6 7 8

16
15

14
13
12

9

10
11

1 Opakowanie
2 26	końcówek	25	mm
3 Adapter	magnetyczny	55	mm
4 2	końcówki	50	mm
5 Nasadka	dynamometryczna
6 Nasadka	do	cięcia
7 Nasadka	odchylona	

(mimośrodowa)
8 Nasadka	kątowa
9 Zasilacz
10 Wtyczka	micro	USB
11 Wejście	micro	USB	
12 Przełącznik	WŁ./WYŁ.
13 Blokada	spustu	/	przełącznik	

kierunku	obrotu
14 2	lampki	LED
15 Gumowa	nakładka
16 Punkt	przyłączenia	końcówek
17 Przyciski	zwalniania	końcówek
18 Kontrolka	LED	stanu	akumulatora
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8. Akumulator
a) Ładowanie

 Należy	używać	 jedynie	załączonego	zasilacza	 jako	źródło	zasilania.	Nie	używaj	portu	USB	komputera,	
klawiatury	lub	koncentratora	USB	bez	zasilacza,	ponieważ	prąd	dostarczany	przez	te	porty	jest	niewystar-
czający.

1. Podłącz	wtyczkę	micro	USB	adaptera	zasilania	(10)	do	wejścia	micro	USB	(11)	w	narzędziu	wielofunkcyjnym.
2. Po	zakończeniu	ładowania	odłącz	zasilacz	od	narzędzia	wielofunkcyjnego.

b) Kontrolka LED 
Sprawdź	poziom	naładowania	akumulatora	poprzez:
1. ustawienie	przełącznika	kierunku	obrotu	(13)	w	pozycji	środkowej	–	„blokada”	(„lock”).
2. Naciśnięcie	i	przytrzymanie	spustu	(ON/OFF)	(12).	Kontrolki	LED	pokażą	poziom	naładowania	akumulatora.

	 Wszystkie	świecące	się	kontrolki	LED	wskazują,	że	akumulator	jest	w	pełni	naładowany.

9. Obsługa
	 Zawsze	 chroń	 urządzenie	 przed	 przypadkowym	 uruchomieniem.	 Przed	 wkładaniem	 /	 wyjmowaniem	
końcówek	lub	nasadek	zablokuj	spust	w	pozycji	wyłączonej,	przesuwając	przełącznik	kierunku	obrotu	(13) 
do	środka.	Zawsze	przed	użyciem	narzędzia	upewnij	się,	że	końcówka	jest	prawidłowo	włożona.

a) Blokada spustu / zmiana kierunku obrotu
Możesz	zablokować	spust	(ON/OFF)	w	pozycji	„off”	lub	zmienić	kierunek	obrotu	w	następujący	sposób:

Widok z góry

Obrót	zgodnie	z	ruchem	 
wskazówek	zegara

 Spust	jest	zablokowany	(OFF) Obrót	w	kierunku	przeciwnym	do	
ruchu	wskazówek	zegara
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b) Zasilanie (on/off)
1. Ustaw	wymagany	kierunek	obrotu,	przesuwając	przełącznik	kierunku	obrotu	(13).
2. Naciśnij	spust	(ON/OFF)	(12),	aby	włączyć	zasilanie	(ON),	zwolnij,	aby	wyłączyć	zasilanie	(OFF).

	 Zablokuj	spust	w	pozycji	wyłączonej,	przesuwając	przełącznik	kierunku	obrotu	(13)	na	środek.

c) Lampki LED
Lampki	LED	(14)	zaświecą	się	po	każdym	naciśnięciu	spustu	(ON/OFF).

10. Nasadki
 Przed	użyciem	upewnij	się,	że	nasadki	są	bezpiecznie	zamocowane.	Oba	przyciski	zwalniające	nasadkę 

(17)	powinny	być	odpowiednio	zablokowane,	aby	zapobiec	wypadnięciu	nasadki	podczas	użytkowania.	
Załóż	gumową	nakładkę	(15),	jeśli	nie	używasz	żadnych	nasadek.

a) Wkładanie/zdejmowanie końcówek  
Narzędzie	 wielofunkcyjne	 jest	 wyposażone	 w	
punkt	mocowania	końcówek	(16).
1. Zablokuj	 spust	 w	 pozycji	 wyłączonej,	

przesuwając	 przełącznik	 kierunku	 obrotu	 (13) 
na	środek.

2. Włóż	/	wyjmij	końcówkę	z	punktu	mocowania

b) Wkładanie / wyjmowanie 
nasadek

1. Zablokuj	 spust	 w	 pozycji	 wyłączonej,	
przesuwając	 przełącznik	 kierunku	 obrotu	
(13)	na	środek.

2. Naciśnij	oba	przyciski	zwalniania	nasadek	(17)	jednocześnie,	a	następnie	zdejmij	nasadkę.
3. Włóż	inną	nasadkę	i	przed	użyciem	upewnij	się,	że	jest	poprawnie	zamocowana.	Powinna	„kliknąć“	wskakując	

na	miejsce.

c) Nasadka odchylona
Nasadka	odchylona	(7)	umożliwia	pracę	w	pobliżu	krawędzi,	ścian	i	trudno	dostępnych	miejsc.

d) Nasadka kątowa
Nasadka	kątowa	(8)	umożliwia	pracę	w	pobliżu	krawędzi,	ścian	i	trudno	dostępnych	miejsc.
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e) Nasadka dynamometryczna  
Różne	śruby	 i	materiały	wymagają	różnych	ustawień	momentu	dociągania	(1-10).	 Im	wyższy	moment	dociągania,	
tym	 większe/grubsze	 wskazanie	 na	 pierścieniu	 regulacji	 momentu	
dociągania.
1. Ustaw	pierścień	regulacji	momentu	dociągania	 	na	

żądane	ustawienie.	Zrównaj	go	ze	strzałką.
2. Zawsze	zaczynaj	 od	ustawienia	niskiego	momentu	dociągania	 i	

stopniowo	 zwiększaj,	 aż	 osiągniesz	 zadowalający	 wynik.	Możli-
wość	wyboru	odpowiedniego	ustawienia	wiąże	się	z	doświadcze-
niem	w	korzystaniu	z	tego	narzędzia.

f) Nasadka do cięcia  
	 Nasadka	 do	 cięcia	 (6)	 zawiera	 ostre	 części	 i	 podczas	
użytkowania	 i	 wymiany	 należy	 obchodzić	 się	 z	 nią	
ostrożnie.	 Przed	 rozpoczęciem	 użytkowania	 sprawdź	
sprzęt	pod	kątem	uszkodzeń.

	 Nasadki	 należy	 używać	 wyłącznie	 do	 cięcia	 miękkich	
materiałów	 (np.	 kartonu	 lub	 dywanu).	 Nieprawidłowy	
wybór	materiału	do	cięcia	może	uszkodzić	nasadkę.

Wskazówki dotyczące cięcia
• Ustaw	 przełącznik	 kierunku	 obrotu	 zgodnie	 z	 kierunkiem	

wskazywanym	przez	strzałkę	(D).
• Włóż	materiał	do	cięcia	w	szczelinę	(B).	Szyny	prowadzącej	(E) 

można	używać	podczas	cięcia	wzdłuż	powierzchni,	takiej	jak	stół.
	 Cięcie	należy	wykonywać	powolnym	i	płynnym	ruchem,	a	narzędzie	wykona	resztę	pracy.	

• Kiedy	nie	korzystasz	z	urządzenia,	zablokuj	spust	w	pozycji	wyłączonej,	przesuwając	przełącznik	kierunku	obrotu	(13) 
na	środek.

Wymiana tarczy tnącej (wymienne tarcze nie wchodzą w skład zestawu)
1. Zdejmij	nasadkę	z	korpusu	urządzenia.
2. Za	pomocą	śrubokręta	krzyżakowego	poluzuj	śrubę	mocującą	(A).
3. Nową	tarczę	należy	wsunąć	na	sworzeń	i	zabezpieczyć	śrubą	mocującą.

A

B

C
D

E



14

11. Konserwacja i czyszczenie

1

Nie	 stosuj	 żadnych	 agresywnych	 środków	 czyszczących,	 nie	 przecieraj	 alkoholem	 lub	 innymi	
rozpuszczalnikami	 chemicznym,	 gdyż	może	 to	 spowodować	 uszkodzenie	 obudowy	 i	 nieprawidłowe	
działanie	produktu.
Nie	wolno	dopuścić	do	przedostania	się	wody	lub	wilgoci	do	wnętrza	urządzenia.

v

Przed	każdym	czyszczeniem	odłącz	produkt	od	sieci	i	pozwól	mu	całkowicie	ostygnąć.

• Zablokuj	spust	w	pozycji	wyłączonej,	przesuwając	przełącznik	kierunku	obrotu	(13)	na	środek.
• Produkt	należy	zawsze	czyścić	bezpośrednio	po	użyciu,	aby	zapobiec	osadzaniu	się	kurzu	i	brudu.
• Chroń	przed	kurzem	i	brudem	mechanizmy	zabezpieczające,	szczeliny	wentylacyjne	i	obudowę	silnika.
• Dokładne	czyszczenie	utrzymuje	produkt	w	stanie	użytkowym,	dzięki	czemu	można	się	nim	cieszyć	przez	długi	

czas.	Dobry	rzemieślnik	dba	o	swoje	narzędzia!
• Kurz	i	odpady	z	frezowania	należy	usuwać	za	pomocą	czystej,	szczotki	z	długim	włosiem	i	odkurzacza.	Można	tu	

również	stosować	sprężone	powietrze	(o	niskim	ciśnieniu).
• Do	czyszczenia	zewnętrznej	części	produktu	należy	używać	suchej,	czystej	i	niestrzępiącej	się	ściereczki.

12. Deklaracja zgodności (DOC)
Conrad	Electronic	SE,	Klaus-Conrad-Straße	1,	D-92240	Hirschau	niniejszym	oświadcza,	że	ten	produkt	jest	zgodny	
z	następującymi	dyrektywami:	

2006/42/WE

Został	wyprodukowany	zgodnie	z	następującymi	normami:

EN62841-1:2015

EN62841-2-2:2014

	 Pełny	tekst	deklaracji	zgodności	UE	jest	dostępny	pod	następującym	adresem	internetowym:

 www.conrad.com/downloads

	 Wybierz	 język,	 klikając	 na	 symbol	 flagi	 i	 wprowadź	 numer	 katalogowy	 produktu	w	 polu	wyszukiwania;	
następnie	możesz	pobrać	deklarację	zgodności	UE	w	formacie	pdf.

13. Utylizacja
	 Urządzenia	elektroniczne	mogą	być	poddane	recyklingowi	i	nie	zaliczają	się	do	odpadów	z	gospodarstw	

domowych.	Po	zakończeniu	eksploatacji	produkt	należy	zutylizować	zgodnie	z	obowiązującymi	przepisami	
prawnymi.	W	ten	sposób	użytkownik	spełnia	wymogi	prawne	i	ma	swój	wkład	w	ochronę	środowiska.
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14. Dane techniczne
a) Ogólne informacje
Wejście .............................................................5	V/DC,	1,7	A	maks.
Akumulator .......................................................Litowo-jonowy	4	V,	1500	mAh
Czas	pracy ........................................................ok.	50	min	(praca	ciągła)
Czas	ładowania ................................................ok.	1	godz.
Prędkość	obrotowa	bez	obciążenia ..................200	obr./min
Obrót .................................................................w	prawo	/	w	lewo	(przełączany)
Tarcza	tnąca .....................................................ø43	mm
Materiał	końcówek ............................................stal	CrV
Zacisk ...............................................................6,35	mm	(1/4”)	sześciokątny
Poziom	ciśnienia	akustycznego ........................LPA	=	66,2	dB(A),	K	=	3	dB(A)
Poziom	mocy	akustycznej ................................LWA=	77,2	dB(A),	K	=	3	dB(A)
Poziom	drgań	(zgodnie	z	EN	62841) ................ah	=	0,8	m/s²,	K	=	1,5	m/s²
Moment	obrotowy .............................................	maks.	4	Nm/2,8	Nm
Warunki	pracy/przechowywania .......................od	-20	do	+60°C,	35-85%	wilg.	wzgl.	(bez	kondensacji)
Wymiary	(dł.	x	szer.	x	wys.) ..............................ok.	138	x	112	x	44	mm	(produkt)
Waga	 ...............................................................380	g

b) Zasilacz
Napięcie	wejściowe ..........................................100	–	240	V/AC,	50/60	Hz	0,3	A
Moc	wyjściowa ..................................................5	V/DC,	1,7	A

	 Poziom	 hałasu	 emitowanego	 przez	 urządzenie	 może	 przekraczać	 80	 dB(A).	 Zakładaj	 odpowiednie	
nauszniki,	aby	zapobiec	uszkodzeniu	słuchu.

• Wartość	 emisji	 drgań	 podana	w	niniejszej	 instrukcji	 została	 uzyskana	 przy	 użyciu	 znormalizowanej	 procedury	
testowej	 EN	 62841.	 Wynik	 można	 wykorzystać	 do	 porównania	 poziomów	 emisji	 drgań	 różnych	 narzędzi	
elektrycznych.	Można	go	również	wykorzystać	do	uzyskania	wstępnej	oceny	narażenia	na	drgania.

• Podana	wartość	wskazuje	poziom	drgań,	gdy	urządzenie	jest	używane	zgodnie	z	przeznaczeniem.	Rzeczywisty	
poziom	drgań	może	różnić	się	od	podanej	wartości,	jeśli	urządzenie	jest	używane	do	innych	celów,	jeśli	używane	
są	inne	urządzenia	lub	jeśli	urządzenie	nie	było	prawidłowo	serwisowane.	Czynniki	te	mogą	znacznie	zwiększyć	
narażenie	na	drgania.

• W	celu	dokładnego	oszacowania	narażenia	na	drgania	należy	 również	uwzględnić	 czas,	w	którym	urządzenie	 jest	
wyłączone	lub	włączone,	ale	nie	znajduje	się	w	użyciu.	Czynniki	te	mogą	znacznie	zmniejszyć	narażenie	na	drgania.

• Podejmij	 dodatkowe	 środki	 bezpieczeństwa,	 aby	 chronić	 użytkownika	 przed	 skutkami	 drgań,	 np.:	 konserwuj	
narzędzia	elektryczne	i	narzędzia	do	montażu,	utrzymuj	ciepło	dłoni,	organizuj	etapy	pracy.
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