Wiertarko-wkrêtarka
WAK-Li 18IEO
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Przed przyst¹pieniem do u¿ytkowania wyrobu konieczne jest dok³adne
zaznajomienie siê z treœci¹ niniejszej instrukcji, a nastêpnie jej œcis³e
przestrzeganie.

Wiertarko-wkrêtarka WAK-Li 18IEO

wskaŸnik ustawienia
momentu
prze³¹cznik
pierœcieñ
zmiany biegów
nastawczy

uchwyt
bezkluczykowy
dioda

dŸwignia prze³¹cznika
kierunku obrotów

klawisz ³¹cznika
akumulator

2

poziomica

Polska marka Celma istniej¹ca na rynku od ponad

Napiêcie wyjœciowe

18 DC; 2,0 A

50 lat produkuje i oferuje szeroki asortyment

Dopuszczalny zakres temp.

0-450C

elektronarzêdzi profesjonalnych, przeznaczonych

Czas ³adowania

1 godzina

dla zak³adów przemys³owych oraz warsztatów
rzemieœlniczych.

Wyroby opisane w danych technicznych spe³niaj¹
wymagania UE
PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DOKO-

WSTÊP
Prawid³owa, niezawodna i bezpieczna praca

NYWANIA ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH

wiertarko wkrêtarkami jest uzale¿niona g³ównie

Za³¹cznikiem niniejszej instrukcji jest Karta

od prawid³owej eksploatacji. Dlatego w interesie

gwarancyjna

u¿ytkownika jest dok³adne zapoznanie siê z treœci¹ niniejszej instrukcji i przestrzeganie wszy-

WARUNKI BEZPIECZNEJ PRACY

stkich uwag i zaleceñ w niej zawartych. Za szkody

Ogólne ostrze¿enia dotycz¹ce bezpieczeñstwa

powsta³e na skutek nieprzestrzegania zaleceñ

u¿ytkowania narzêdzia

niniejszej instrukcji producent i serwis nie

OSTRZE¯ENIE

Nale¿y przeczytaæ wszy-

przyjmuj¹ odpowiedzialnoœci.

stkie ostrze¿enia i wskazówki dotycz¹ce bez-

Informacje na które pragniemy zwróciæ szcze-

pieczeñstwa. Nieprzestrzeganie podanych ni¿ej

góln¹ uwagê Pañstwa, zosta³y napisane wyt³u-

ostrze¿eñ dotycz¹cych bezpieczeñstwa i wska-

szczon¹ czcionk¹ i s¹ poprzedzone znakiem„-”.

zówek dotycz¹cych bezpieczeñstwa mo¿e byæ

DANE TECHNICZNE WIERTARKO-WKRÊTARKI

po¿aru i/lub powa¿nych obra¿eñ.

przyczyn¹ pora¿enia pr¹dem elektrycznym,
WAK-Li 18IEO
Napiêcie znamionowe

Zachowaj wszystkie ostrze¿enia i wskazówki
18 V DC

Prêdkoœæ obrotowa bez obci¹¿enia

dotycz¹ce bezpieczeñstwa, aby móc skorzystaæ
z nich w przysz³oœci.

I bieg

0–350 obr/min

II bieg

0-1400 obr/min

1. Bezpieczeñstwo w miejscu pracy

maks. moment obrotowy

60/35 Nm

a) W miejscu pracy nale¿y utrzymywaæ porz¹dek

10 mm

przyczynia siê do wypadków.

wrzeciona

lewy-prawy

dowiskach wybuchowych, tworzonych przez

Uchwyt bezkluczykowy

10 mm

maks. œrednica mocowanego
wiert³a

i dobre oœwietlenie. Nieporz¹dek i z³e oœwietlenie

Kierunek obrotów

Sprzêg³o

b) Nie nale¿y u¿ywaæ elektronarzêdzia w œro-

23 poz.+ 1 (wiercenie)

Masa

1,6 kg

Hamulec elektroniczny

c) Nie nale¿y dopuszczaæ dzieci i obserwatorów do
miejsc, w których u¿ywa siê elektronarzêdzi. Roz-

Akumulator litowo-jonowy

proszenie uwagi mo¿e spowodowaæ utratê kontroli

Napiêcie znamionowe

18 V DC

Pojemnoœæ

2,0 Ah

£adowarka
Napiêcie wejœciowe

³atwopalne ciecze, gazy lub py³y. Elektronarzêdzie
wytwarza iskry, które mog¹ zapaliæ py³ lub opary.

nad elektronarzêdziem.
2. Bezpieczeñstwo elektryczne
a) Wtyczki elektronarzêdzi musz¹ pasowaæ do

230V AC; 60 Hz

gniazdek. Nigdy w ¿aden sposób nie nale¿y
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przerabiaæ wtyczki. Nie nale¿y u¿ywaæ ¿adnych

podczas u¿ywania elektronarzêdzia. Nie nale¿y

przed³u¿aczy w przypadku elektronarzêdzi

u¿ywaæ elektronarzêdzia, gdy jest siê zmêczonym

maj¹cych przewód z ¿y³¹ uziemienia ochronnego.

lub pod wp³ywem narkotyków, alkoholu lub

Brak przeróbek we wtyczkach i gniazdkach

lekarstw. Chwila nieuwagi podczas pracy

wtyczkowych zmniejsza ryzyko pora¿enia pr¹dem

elektronarzêdziem mo¿e spowodowaæ powa¿ne

elektrycznym.

osobiste obra¿enia.

b) Nale¿y unikaæ dotykania powierzchni uziemio-

b) Nale¿y stosowaæ wyposa¿enie ochronne.

nych lub zwartych z mas¹, takich jak rury, ogrze-

Nale¿y zawsze zak³adaæ okulary ochronne. U¿y-

wacze, grzejniki centralnego ogrzewania i ch³o-

wanie w odpowiednich warunkach wyposa¿enia

dziarki. W przypadku dotkniêcia czêœci uzie-

ochronnego, takiego jak maska przeciwpy³owa,

mionych lub zwartych z mas¹, wzrasta ryzyko

obuwie antypoœlizgowe, kask lub ochronniki s³uchu,

pora¿enia pr¹dem elektrycznym.

zmniejszy osobiste obra¿enia.

c) Nie nale¿y nara¿aæ elektronarzêdzi na dzia³anie

c) Nale¿y unikaæ niezamierzonego rozruchu. Przed

deszczu lub warunków wilgotnych. W przypadku

przy³¹czeniem do Ÿród³a zasilania i/lub przed

przedostania siê do elektronarzêdzia wody, wzrasta

pod³¹czeniem akumulatora oraz zanim podniesie

ryzyko pora¿enia pr¹dem elektrycznym.

siê lub przeniesie siê narzêdzie nale¿y upewniæ siê,

d) Nie nale¿y nadwyrê¿aæ przewodów przy³¹-

¿e wy³¹cznik elektronarzêdzia jest w pozycji

czeniowych. Nigdy nie nale¿y u¿ywaæ przewodu

wy³¹czony. Przenoszenie elektronarzêdzia z palcem

przy³¹czeniowego do przenoszenia, ci¹gniêcia

na wy³¹czniku lub przy³¹czenie elektronarzêdzia do

elektronarzêdzia lub wyci¹gania wtyczki z gnia-

sieci zasilaj¹cej przy za³¹czonym wy³¹czniku mo¿e

zdka. Nale¿y trzymaæ przewód przy³¹czeniowy

byæ przyczyn¹ wypadku.

z daleka od Ÿróde³ ciep³a, olejów, ostrych krawêdzi

d) Przed uruchomieniem elektronarzêdzia nale¿y

lub ruchomych czêœci. Uszkodzone lub zapl¹tane

usun¹æ wszystkie klucze. Pozostawienie klucza

przewody przy³¹czeniowe zwiêkszaj¹ ryzyko

w obracaj¹cej siê czêœci elektronarzêdzia mo¿e

pora¿enia pr¹dem elektrycznym.

spowodowaæ osobiste obra¿enia.

e) W przypadku, gdy elektronarzêdzie u¿ywa siê

e) Nie nale¿y wychylaæ siê za daleko. Nale¿y ca³y

na wolnym powietrzu, przewody przy³¹czeniowe

czas staæ pewnie i zachowaæ równowagê. Umo-

nale¿y przed³u¿aæ przed³u¿aczami przezna-

¿liwi to lepsz¹ kontrolê nad elektronarzêdziem

czonymi do pracy na wolnym powietrzu. U¿y-

w sytuacjach nieprzewidywalnych.

wanie przed³u¿acza przeznaczonego do pracy na

f ) Nale¿y odpowiednio siê ubieraæ. Nie nale¿y

wolnym powietrzu zmniejsza ryzyko pora¿enia

nosiæ luŸnego ubrania ani bi¿uterii. Nale¿y utrzy-

pr¹dem elektrycznym.

mywaæ swoje w³osy, ubranie i rêkawiczki z dala od

f ) W przypadku, gdy u¿ywanie elektronarzêdzia

czêœci ruchomych. LuŸne ubrania, bi¿uteria lub

w œrodowisku wilgotnym jest nieuniknione, jako

d³ugie w³osy mog¹ zostaæ zaczepione przez czêœci

ochronê przed napiêciem zasilania nale¿y sto-

ruchome.

sowaæ urz¹dzenie ró¿nicowopr¹dowe (RCD).

g) Je¿eli urz¹dzenia s¹ przystosowane do przy-

Zastosowanie RCD zmniejsza ryzyko pora¿ania

³¹czenia zewnêtrznego odci¹gu py³u i poch³a-

pr¹dem elektrycznym.

niacza py³u, nale¿y upewniæ siê, ¿e s¹ one

3. Bezpieczeñstwo osobiste

przy³¹czone i prawid³owo u¿yte. U¿ycie poch³ania-

a) Nale¿y zachowaæ szczególn¹ ostro¿noœæ

czy py³u mo¿e zredukowaæ zagro¿enia zale¿ne od
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zapylenia.

rzêdzia w sposób, do jakiego nie jest przewidziane,

4. U¿ytkowanie i troska o elektronarzêdzie

mo¿e spowodowaæ niebezpieczne sytuacje.

a) Nie nale¿y elektronarzêdzia przeci¹¿aæ. Nale¿y

5. Ostro¿noœæ w u¿ywaniu elektronarzêdzia

stosowaæ elektronarzêdzie o mocy odpowiedniej

z akumulatorem

do wykonywanej pracy. W³aœciwe elektronarzêdzie

a)Nale¿y upewniæ siê, ¿e ³¹cznik jest w pozycji

umo¿liwi pracê lepsz¹ i bezpieczniejsz¹ przy

„wy³¹czony” przed zamocowaniem akumulatora.

obci¹¿eniu, na jakie zosta³o zaprojektowane.

Zamocowanie akumulatora do wyrobu, którego

b) Nie nale¿y u¿ywaæ elektronarzêdzia, je¿eli

³¹cznik jest w³¹czony mo¿e stwarzaæ ryzyko

³¹cznik go nie za³¹cza i nie wy³¹cza. Ka¿de elektro-

obra¿eñ.

narzêdzie, którego nie mo¿na za³¹czaæ lub wy³¹czaæ

b) £adowaæ nale¿y wy³¹cznie ³adowark¹ zalecan¹

³¹cznikiem, jest niebezpieczne i musi zostaæ na-

przez wytwórcê. U¿ycie ³adowarki przeznaczonej

prawione.

do ³adowania innego typu baterii akumulatorów

c) Nale¿y od³¹czaæ wtyczkê ze Ÿród³a zasilania

stwarza ryzyko powstania po¿aru.

elektronarzêdzia i/lub od³¹czyæ akumulator przed

c) Elektronarzêdzia nale¿y u¿ywaæ wy³¹cznie z ba-

wykonaniem ka¿dej nastawy, wymiany czêœci lub

teri¹ akumulatorów specjalnie przeznaczon¹ do

magazynowaniem. Takie zapobiegawcze œrodki

ich zasilania. U¿ycie innej baterii akumulatorów

bezpieczeñstwa redukuj¹ ryzyko przypadkowego

mo¿e stwarzaæ ryzyko obra¿eñ lub po¿aru.

rozruchu elektronarzêdzia.

d) W czasie, gdy bateria akumulatorów nie jest

d) Nieu¿ywane elektronarzêdzie nale¿y przecho-

u¿ywana, nale¿y j¹ przechowywaæ z dala od

wywaæ poza zasiêgiem dzieci i nie nale¿y pozwa-

metalowych przedmiotów takich, jak spinacze do

laæ osobom nie zaznajomionym z elektro-

papieru, monety, klucze, gwoŸdzie, œruby, lub inne

narzêdziem lub niniejsz¹ instrukcj¹ na u¿ywanie

ma³e elementy metalowe, które mog¹ zewrzeæ

elektronarzêdzia. Elektronarzêdzia s¹ niebezpie-

zaciski akumulatorów. Zwarcie zacisków akumu-

czne w rêkach nie przeszkolonych u¿ytkowników.

latora mo¿e spowodowaæ oparzenia lub po¿ar.

e) Elektronarzêdzia nale¿y konserwowaæ. Nale¿y

e) W niekorzystnych warunkach z akumulatora

sprawdzaæ wspó³osiowoœæ lub zakleszczenie siê

mo¿e wydostaæ siê ciecz; nale¿y unikaæ kontaktu

czêœci ruchomych, pêkniêcia czêœci i wszystkie

z ciecz¹. Je¿eli przypadkowo nast¹pi zetkniêcie

inne czynniki, które mog¹ mieæ wp³yw na pracê

u¿ytkownika z ciecz¹, miejsce zetkniêcia nale¿y

elektronarzêdzia. Je¿eli stwierdzi siê uszkodzenia,

przemyæ wod¹. Je¿eli ciecz trafi do oczu, dodat-

nale¿y elektronarzêdzie przed u¿yciem naprawiæ.

kowo nale¿y szukaæ pomocy medycznej. Wydo-

Przyczyn¹ wielu wypadków jest niefachowy sposób

staj¹ca siê z akumulatora ciecz mo¿e spowodowaæ

konserwacji elektronarzêdzia.

podra¿nienia lub oparzenia.

f ) Narzêdzia tn¹ce powinny byæ ostre i czyste.

6. Naprawa

Odpowiednie utrzymywanie ostrych krawêdzi

a) Naprawê elektronarzêdzia nale¿y zlecaæ wy³¹-

narzêdzi tn¹cych zmniejsza prawdopodobieñstwo

cznie osobie wykwalifikowanej, wykorzystuj¹c

zakleszczenia i u³atwia obs³ugê.

wy³¹cznie oryginalne czêœci zamienne. Zapewni

g) Elektronarzêdzie, wyposa¿enie, narzêdzia

siê przez to, ¿e u¿ytkowanie elektronarzêdzia bêdzie

robocze itp. nale¿y stosowaæ zgodnie z niniejsz¹

dalej bezpieczne.

instrukcj¹, bior¹c pod uwagê warunki pracy i rodzaj pracy do wykonania. U¿ywanie elektrona-

Wskazówki bezpieczeñstwa dla wiertarek
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i wkrêtarek

- Przed wszelkimi pracami przy elektronarzêdziu

- Podczas wykonywania prac, przy których

(np. konserwacja, wymiana narzêdzi itp.), jak i przy

narzêdzie robocze mog³oby natrafiæ na ukryte

transporcie i sk³adowaniu nale¿y prze³¹cznik

przewody elektryczne, elektronarzêdzie nale¿y

kierunków obrotów nastawiæ na pozycjê œrodko-

trzymaæ wy³¹cznie za izolowane powierzchnie

w¹. Przy niezamierzonym uruchomieniu ³¹cznika

rêkojeœci. Kontakt z przewodem sieci zasilaj¹cej

istnieje niebezpieczeñstwo zranienia.

mo¿e spowodowaæ przekazanie napiêcia na czêœci

- Nale¿y zapobiegaæ niezamierzonemu urucho-

metalowe elektronarzêdzia, co mog³oby spowodo-

mieniu elektronarzêdzia.

waæ pora¿enie pr¹dem elektrycznym.
- Nale¿y u¿ywaæ odpowiednich przyrz¹dów

Odsysanie py³ów/wiórów

poszukiwawczych w celu lokalizacji ukrytych

- Py³y niektórych materia³ów, na przyk³ad pow³ok

przewodów zasilaj¹cych, lub poprosiæ o pomoc

malarskich z zawartoœci¹ o³owiu, niektórych

zak³ady miejskie. Kontakt z przewodami znajdu-

gatunków drewna, minera³ów lub niektórych

j¹cymi siê pod napiêciem mo¿e doprowadziæ do

rodzajów metalu, mog¹ stanowiæ zagro¿enie dla

powstania po¿aru i pora¿enia elektrycznego.

zdrowia. Bezpoœredni kontakt fizyczny z py³ami lub

Uszkodzenie przewodu gazowego mo¿e doprowa-

przedostanie siê ich do p³uc mo¿e wywo³aæ reakcje

dziæ do wybuchu. Przebicie przewodu wodoci¹-

alergiczne i/lub choroby uk³adu oddechowego

gowego powoduje szkody rzeczowe.

operatora lub osób znajduj¹cych siê w pobli¿u.

- W razie zablokowania siê narzêdzia roboczego

Niektóre rodzaje py³ów, np. dêbiny lub buczyny

nale¿y natychmiast wy³¹czyæ elektronarzêdzie.

uwa¿ane s¹ za rakotwórcze, szczególnie w po³¹-

Nale¿y byæ przygotowanym na wysokie momenty

czeniu z substancjami do obróbki drewna (chro-

reakcji, które powoduj¹ odrzut. Narzêdzie robocze

miany, impregnaty do drewna). Materia³y, zawie-

mo¿e siê zablokowaæ, gdy:

raj¹ce azbest mog¹ byæ obrabiane jedynie przez

– elektronarzêdzie jest przeci¹¿one, lub

odpowiednio przeszkolony personel.

– gdy skrzywi siê w obrabianym przedmiocie.

– Nale¿y zawsze dbaæ o dobr¹ wentylacjê

- Trzymaæ mocno elektronarzêdzie. Podczas

stanowiska pracy.

dokrêcania i luzowania œrub mog¹ wyst¹piæ

– Zaleca siê noszenie maski przeciwpy³owej.

krótkotrwa³e wysokie momenty reakcji.

Nale¿y stosowaæ siê do aktualnie obowi¹zuj¹cych

- Nale¿y zabezpieczyæ obrabiany przedmiot.

w danym kraju przepisów, reguluj¹cych zasady

Zamocowanie obrabianego przedmiotu w urz¹-

obchodzenia siê z materia³ami przeznaczonymi

dzeniu mocuj¹cym lub imadle jest bezpieczniejsze

do obróbki.

ni¿ trzymanie go w rêku.
- Miejsce pracy nale¿y utrzymywaæ w czystoœci.

Wskazówki bezpieczeñstwa dla akumu-

Mieszanki materia³ów s¹ szczególnie niebezpieczne.

latorów

Py³ z metalu lekkiego mo¿e siê zapaliæ lub wybu-

- Przed pod³¹czeniem elektronarzêdzia do akumu-

chn¹æ.

latora upewniæ siê, ¿e ³¹cznik znajduje siê w „wy-

- Przed od³o¿eniem elektronarzêdzia, nale¿y

³¹czonej“ pozycji. Trzymanie palca na ³¹czniku

poczekaæ, a¿ znajdzie siê ono w bezruchu. Narzê-

podczas przenoszenia elektronarzêdzia lub wk³ada-

dzie robocze mo¿e siê zablokowaæ i doprowadziæ do

nie akumulatora do za³¹czonego elektronarzêdzia,

utraty kontroli nad elektronarzêdziem.

mo¿e staæ siê przyczyn¹ wypadków.
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- Nie otwieraæ akumulatora. Istnieje niebezpie-

przeci¹¿eniem.

czeñstwo zwarcia.

- Do ³adowania akumulatorów stosowaæ wy³¹cznie ³adowarki polecanej przez producenta,

0

max. 45 C

Akumulator nale¿y chroniæ przed wyso-

kimi temperaturami, m. in. przed sta³ym dzia³a-

dostarczonej w zestawie. Stosowanie innych
³adowarek mo¿e spowodowaæ po¿ar.

niem promieniowania s³onecznego i przed

- £adowarkê nale¿y utrzymywaæ w czystoœci.

ogniem. Istnieje zagro¿enie wybuchem.

Zabrudzenie mo¿e staæ siê przyczyn¹ pora¿enia

- W przypadku uszkodzenia i niew³aœciwego

elektrycznego.

u¿ytkowania akumulatora mo¿e dojœæ do wydzie-

- Przed u¿yciem ka¿dorazowo sprawdziæ stan

lenia siê gazów. Wywietrzyæ pomieszczenie i w

³adowarki, przewodu i wtyku. Nie u¿ywaæ ³ado-

razie dolegliwoœci skonsultowaæ siê z lekarzem.

warki w przypadku stwierdzenia uszkodzeñ. Nie

Gazy mog¹ uszkodziæ drogi oddechowe.

otwieraæ samodzielnie ³adowarki. Naprawa

- W przypadku uszkodzenia akumulatora mo¿e

powinna zostaæ przeprowadzona wy³¹cznie przez

dojœæ do wycieku elektrolitu i zamoczenia przed-

wykwalifikowany personel serwisu przy u¿yciu

miotów znajduj¹cych siê w jego bezpoœrednim

oryginalnych czêœci zamiennych. Uszkodzone

s¹siedztwie. Sprawdziæ elementy nara¿one na

³adowarki, przewody i wtyki zwiêkszaj¹ ryzyko

ryzyko zamoczenia. Osuszyæ zamoczone czêœci lub

pora¿enia elektrycznego.

wymieniæ je w razie potrzeby.

- Nie korzystaæ z ³adowarki umieszczonej na

- Nie nara¿aæ akumulatora na zgniatanie, upadek

³atwopalnym pod³o¿u (np. papier, tekstylia itp.)

lub inne uszkodzenia mechaniczne. Nie u¿ywaj

ani w s¹siedztwie ³atwopalnych substancji. Ze

akumulatora, który zosta³ upuszczony lub silnie

wzglêdu na wzrost temperatury ³adowarki podczas

uderzony. Uszkodzony akumulator mo¿e eksplo-

procesu ³adowania istnieje niebezpieczeñstwo

dowaæ.

po¿aru.

- Uszkodzony akumulator natychmiast poddaæ
utylizacji.

Opis funkcjonowania

Wskazówki bezpieczeñstwa dla ³adowarek

Nale¿y przeczytaæ wszystkie wskazówki

Chroniæ ³adowarkê przed deszczem i wilgoci¹.

i przepisy.

Przedostanie siê wody do ³adowarki zwiêksza ryzyko

Nieprzestrzeganie wszystkich wskazówek mo¿e

pora¿enia pr¹dem.

spowodowaæ pora¿enie pr¹dem, po¿ar i/lub

- Nie wolno u¿ywaæ ³adowarki do ³adowania aku-

ciê¿kie obra¿enia cia³a.

mulatorów innego producenta. £adowarka przystosowana jest do ³adowania akumulatorów lito-

U¿ycie zgodne z przeznaczeniem

wo-jonowych o napiêciach, podanych w Danych

Wyrób WAK-Li 18IEO przeznaczony jest do

Technicznych. £adowanie akumulatorów innego

wkrêcania i wykrêcania œrub oraz do wiercenia w

typu mo¿e groziæ po¿arem lub wybuchem.

drewnie, metalu, wyrobach ceramicznych i two-

- Akumulator nale¿y u¿ywaæ tylko w po³¹czeniu

rzywie sztucznym. Elektronarzêdzie wolno

z elektronarzêdziem, dla którego zosta³ on przewi-

u¿ywaæ tylko wtedy, gdy siê jest w stanie w pe³ni

dziany. Tylko w ten sposób mo¿na ochroniæ

oceniæ jego wszystkie funkcje, wykonaæ wszystkie

akumulator przed niebezpiecznym dla niego

dzia³ania bez ograniczeñ lub po uzyskaniu
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odpowiednich instrukcji.

drgania, trzeba wzi¹æ pod uwagê tak¿e okresy,
gdy urz¹dzenie jest wy³¹czone, lub gdy jest

U¿ycie niezgodne z przeznaczeniem

w³¹czone, ale nie jest u¿ywane do pracy. W ten

Nie nale¿y u¿ywaæ elektronarzêdzia do obróbki

sposób ³¹czna (obliczana na pe³ny wymiar czasu

materia³ów szklanych. Obróbka takich materia³ów

pracy) ekspozycja na drgania mo¿e okazaæ siê

grozi pojawieniem siê odprysków i w konse-

znacznie ni¿sza.

kwencji obra¿eniami osobistymi operatora.
Nie nale¿y obrabiaæ materia³ów zawieraj¹cych

WYPOSA¯ENIE WAK-Li 18IEO

azbest. Azbest jest materia³em rakotwórczym.

£adowarka

1 sztuka

Akumulator

3 sztuki

Walizka

1 sztuka

INFORMACJA NA TEMAT HA£ASU I WIBRACJI
Wartoœci pomiarowe ha³asu okreœlono zgodnie
z norm¹ EN 60745.

PRZYGOTOWANIE WIERTARKO-WKRÊTARKI

Mierzony wg skali A poziom ciœnienia akusty-

DO PRACY

cznego, emitowanego przez urz¹dzenie wynosi –
65dB(A)

- W momencie dostawy akumulator jest na³a-

Poziom mocy akustycznej wynosi – 76 dB(A)

dowany czêœciowo. Aby zagwarantowaæ wyko-

Niepewnoœæ pomiaru: 3 dB(A)

rzystanie najwy¿szej wydajnoœci akumulatora, nale¿y przed pierwszym u¿yciem ca³kowicie na³adowaæ akumulator w ³adowarce.

Stosowaæ œrodki ochrony s³uchu
Ogólne uwagi bezpieczeñstwa dotycz¹ce ³aWartoœci ³¹czne drgañ (suma wektorowa dla

dowarek i akumulatorów

trzech sk³adowych kierunkowych) wyznaczone

- Zwróciæ uwagê na napiêcie w sieci Napiêcie

zosta³a zgodnie z norm¹ EN 60745:

Ÿród³a pr¹du musi zgadzaæ siê z danymi na

Wartoœæ emisji drgañ ah <2,5 m/s2,

tabliczce znamionowej ³adowarki.

Niepewnoœæ pomiaru K =1,5 m/s2.

Akumulator litowo-jonowy mo¿na do³adowaæ w

Podany w niniejszej instrukcji poziom drgañ

dowolnej chwili, nie powoduj¹c tym skrócenia

pomierzony zosta³ zgodnie z okreœlon¹ przez

jego ¿ywotnoœci. Przerwanie procesu ³adowania

normê PN EN 60745 procedur¹ pomiarow¹.

nie niesie za sob¹ ryzyka uszkodzenia ogniw

Podany poziom drgañ jest reprezentatywny dla

akumulatora

podstawowych zastosowañ elektronarzêdzia.

- Dziêki systemowi elektronicznej ochrony ogniw

Je¿eli elektronarzêdzie u¿yte zostanie do innych

– „Electronic Cell Protection (ECP)“ – akumulator

zastosowañ lub z innymi narzêdziami roboczymi,

litowo-jonowy jest zabezpieczony przed g³êbo-

a tak¿e jeœli nie bêdzie wystarczaj¹co konser-

kim roz³adowaniem. Przy roz³adowanym akumu-

wowane, poziom drgañ mo¿e odbiegaæ od

latorze elektronarzêdzie zostaje wy³¹czone przez

podanego. Podane powy¿ej przyczyny mog¹

uk³ad ochronny – narzêdzie robocze nie porusza

spowodowaæ podwy¿szenie ekspozycji na

siê.

drgania podczas ca³ego czasu pracy.
Wskazówka: Aby dok³adnie oceniæ ekspozycjê na
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- Po automatycznym wy³¹czeniu siê elektro-

narzêdzia nie wolno naciskaæ ponownie ³¹-

niêty do ³adowarki i czy jest napiêcie w gniazdku

cznika. Mo¿e to doprowadziæ do uszkodzenia

sieciowym.

akumulatora.

Nowy akumulator lub taki, który jest ca³kowicie

- Akumulator wyposa¿ony jest w system kontroli

godziny. Przy normalnym u¿ytkowaniu, ³ado-

roz³adowany powinien byæ ³adowany przez 2
temperatury NTC, który dopuszcza ³adowanie

wanie akumulatora trwa godzinê.

wy³¹cznie w zakresie temperatur pomiêdzy

Jeœli akumulator nie ³aduje siê prawid³owo, nale¿y

0 0C a 45 0C. Dziêki temu osi¹ga siê wy¿sz¹

sprawdziæ, czy jest napiêcie w gniazdku siecio-

¿ywotnoœæ akumulatora.

wym.

- Nale¿y przestrzegaæ wskazówek dotycz¹cych

Nie wolno ³adowaæ akumulatora, gdy tempe-

usuwania odpadów

ratura otoczenia lub temperatura akumulatora
jest poni¿ej 0 0 C lub powy¿ej 45 0 C.

£adowanie akumulatora
- nale¿y umieœciæ ³adowarkê w pobli¿u gniazdka

Wyjmowanie akumulatora

sieciowego, w suchym miejscu,

- nacisn¹æ w dó³ przycisk zwalniaj¹cy akumu-

- wsun¹æ akumulator w prowadnice ³adowarki,

latora,

Charakterystyczne „klikniêcie” zapewnia, ¿e

- wysun¹æ akumulator z ³adowarki.

akumulator zosta³ w³aœciwie zamocowany w ³a-

Instalowanie akumulatora w wyrobie i jego wyj-

dowarce.

mowanie odbywa siê tak samo jak w ³adowarce.

- w³o¿yæ wtyczkê do gniazdka sieciowego.

Charakterystyczne „klikniêcie” zapewnia, ¿e aku-

Sygnalizacja przebiegu ³adowania akumulatora:

mulator zosta³ w³aœciwie zamocowany w wyrobie.

- dioda zielona – w³¹czenie ³adowarki (bez

W celu wyjêcia akumulatora wcisn¹æ przycisk od-

akumulatora) do sieci i gotowoœæ do ³adowania,

blokowuj¹cy i wyci¹gn¹æ akumulator z wyrobu.

- dioda czerwona – ³adowanie,

Nie nale¿y przy tym stosowaæ si³y.

- dioda zielona – zakoñczenie ³adowania,
Wymiana narzêdzi
- Przed wszelkimi pracami przy elektronaakumulator

rzêdziu (np. konserwacja, wymiana narzêdzi,
demonta¿ uchwytu wiertarskiego itp.), jak

prowadnice

dioda
czerwona

i przy transporcie i sk³adowaniu nale¿y prze³¹cznik kierunków obrotów nastawiæ na pozycjê
œrodkow¹ lub zdemontowaæ akumulator.

³adowarka
dioda
zielona

Przy niezamierzonym uruchomieniu ³¹cznika
istnieje niebezpieczeñstwo zranienia.
W celu zamocowania narzêdzia roboczego w uchwycie wiertarskim nale¿y: Otworzyæ bezklu-

Uwagi dotycz¹ce ³adowania

czykowy uchwyt wiertarski, obracaj¹c nim w kie-

Je¿eli dioda czerwona nie zapala siê, nale¿y

runku ruchu wskazówek zegara do momentu, a¿

sprawdziæ, czy akumulator jest ca³kowicie wsu-

mo¿liwe bêdzie osadzenie narzêdzia roboczego.
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Osadziæ narzêdzie robocze. Silnie przekrêciæ tulejê

czykowego uchwytu wiertarskiego i ca³kowicie

bezkluczykowego uchwytu wiertarskiego w kie-

wykrêciæ uchwyt.

runku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
Aby wyj¹æ narzêdzie nale¿y obracaæ tulejkê

lekki
m³otek

w przeciwnym kierunku.

wiert³o

tuleja
uchwytu

klucz
imbusowy
szczêki
uchwytu

Wymiana uchwytu wiertarskiego

Monta¿ uchwytu wiertarskiego

Usuwanie œruby zabezpieczaj¹cej

Monta¿ bezkluczykowego uchwytu wiertarskiego

Bezkluczykowy uchwyt wiertarski zabezpieczony

odbywa siê w odwrotnej kolejnoœci.

jest przeciw niezamierzonemu odkrêceniu siê

Uchwyt wiertarski musi byæ doci¹gniêty momen-

z wrzeciona za pomoc¹ specjalnej œruby zabez-

tem doci¹gaj¹cym ok. 15–25 Nm.

pieczaj¹cej. Otworzyæ ca³kowicie bezkluczykowy

Wkrêciæ œrubê zabezpieczaj¹c¹ obracaj¹c j¹ w kie-

uchwyt wiertarski i wykrêciæ œrubê zabezpie-

runku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek

czaj¹c¹, obracaj¹c ni¹ w kierunku przeciwnym do

zegara, momentem dokrêcaj¹cym ok. 2,5–3,5 Nm.

ruchu wskazówek zegara. Nale¿y przy tym wzi¹æ
pod uwagê, ¿e œruba zabezpieczaj¹ca posiada

Wyrób wyposa¿ony jest w diodê oœwietlaj¹c¹

gwint lewoskrêtny.

obszar pracy, która w³¹cza siê przy ³¹czniku
w³¹czonym. Gdy ³¹cznik jest wy³¹czony dioda
wy³¹cza siê.
PRACA WIERTARKO-WKRÊTARK¥

Demonta¿ uchwytu wiertarskiego

Monta¿ akumulatora

Zamocowaæ klucz imbusowy krótsz¹ stron¹

- Stosowaæ nale¿y wy³¹cznie oryginalne akumu-

w bezkluczykowym uchwycie wiertarskim.

latory litowo-jonowe do³¹czane do wyrobu, o n-

Elektronarzêdzie nale¿y po³o¿yæ na stabilnym

apiêciu podanym na tabliczce znamionowej

pod³o¿u, np. na ³awie roboczej. Mocno przy-

elektronarzêdzia.

trzymuj¹c elektronarzêdzie, zwolniæ bezklu-

Zastosowanie akumulatorów innego typu mo¿e

czykowy uchwyt wiertarski, obracaj¹c kluczem

spowodowaæ obra¿enia oraz grozi po¿arem.

imbusowym w kierunku przeciwnym do ruchu

- Ustawiæ prze³¹cznik zmiany kierunku obrotów w

wskazówek zegara.

pozycji œrodkowej, aby zabezpieczyæ elektro-

Zakleszczony bezkluczykowy uchwyt wiertarski

narzêdzie przed niezamierzonym w³¹czeniem.

mo¿na zwolniæ lekkim uderzeniem w d³ugie ramiê

- Wstawiæ na³adowany akumulator od ty³u do

klucza imbusowego. Usun¹æ klucz z bezklu-

stopki elektronarzêdzia.
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- Zablokowaæ akumulator, wciskaj¹c go ca³kowicie

W pozycji „Wiercenie” sprzêg³o przeci¹¿eniowe

do stopki do momentu charakterystycznego

jest nieaktywne i wyrób pracuje z maksymaln¹

„klikniêcia”.

moc¹.

stopa
wkrêtarki

pierœcieñ
nastawczy

przycisk
zwalniaj¹cy

znacznik

akumulator

Przy wierceniu obowi¹zuje prawy kierunek
wirowania

Wybór momentu obrotowego

znacznik

Za pomoc¹ pierœcienia nastawczego mo¿liwe jest
dokonanie wyboru po¿¹danego momentu
obrotowego w 23 pozycjach. Przy w³aœciwym
nastawieniu, narzêdzie robocze zatrzyma siê po
ca³kowitym wkrêceniu wkrêta w materia³, wzglêdnie po osi¹gniêciu nastawionego momentu

Mechaniczne prze³¹czanie biegów

obrotowego. W pozycji „wiercenie“ nastêpuje
zablokowanie „na sta³e” sprzêg³a przeci¹¿e-

- Prze³¹cznik biegów nale¿y przestawiaæ tylko

niowego.

przy nieruchomym elektronarzêdziu.

Prawid³owe ustawienie momentu zale¿y od
rodzaju materia³u i rozmiaru œruby, wkrêta oraz

Za pomoc¹ prze³¹cznika biegów mo¿na wybieraæ

rodzaju pracy, któr¹ chcemy wykonaæ (wkrêcanie,

2 zakresy prêdkoœci obrotowych.

czy wiercenie).

Bieg I:

Wybór nastaw w zale¿noœci od wykonywanej

Niski zakres prêdkoœci obrotowej – do wkrêcania

pracy:

lub do pracy z du¿¹ œrednic¹ wiercenia.

- do wkrêcania ma³ych wkrêtów nale¿y stosowaæ

Bieg II:

nastawy od 1 do 5,

Wysoki zakres prêdkoœci obrotowej – do pracy

- do wkrêcania wkrêtów do miêkkich materia³ów

z ma³¹ œrednic¹ wiercenia. Je¿eli prze³¹cznik

nale¿y stosowaæ nastawy od 6 do 17,

biegów nie daje siê przesun¹æ do koñca, nale¿y

- do wkrêcania wkrêtów do materia³ów o du¿ej

nieco obróciæ uchwyt wiertarski z wiert³em.

gêstoœci lub do twardego drewna nale¿y stosowaæ
nastawy od 18 do 22,

prze³¹cznik
biegów

- do wkrêcania du¿ych œrub i wkrêtów nale¿y
stosowaæ nastawê 23,
- do wiercenia nale¿y stosowaæ nastawê oznaczon¹ ikon¹ wiert³a.
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W³¹czanie/wy³¹czanie

po ca³kowitym wkrêceniu œruby w materia³.

W celu w³¹czenia elektronarzêdzia nacisn¹æ

G³ówka œruby/wkrêta nie wwierci siê wówczas

³¹cznik i przytrzymaæ w tej pozycji.

w materia³.

Dioda œwieci siê po naciœniêciu klawisza ³¹cznika
i umo¿liwia oœwietlenie zakresu roboczego

Wskazówki dotycz¹ce pracy

w przypadku niekorzystnych warunków oœwietle-

- Przed przy³o¿eniem elektronarzêdzia do wkrêta

niowych. Aby wy³¹czyæ elektronarzêdzie, nale¿y

nale¿y je wy³¹czyæ. Obracaj¹ce siê narzêdzia

zwolniæ ³¹cznik.

robocze mog¹ zeœlizgn¹æ siê z ³ba œruby.
- Po trwaj¹cej przez d³u¿szy okres czasu pracy
z nisk¹ prêdkoœci¹ obrotow¹, nale¿y och³odziæ

Ustawianie prêdkoœci obrotowej i kierunku

elektronarzêdzie, uruchamiaj¹c je bez obci¹¿enia

wirowania

z maksymaln¹ prêdkoœci¹ obrotow¹ na ok. 3 min.

Prêdkoœæ obrotowa w³¹czonego elektronarzêdzia

- Do wiercenia w metalu nale¿y u¿ywaæ tylko

mo¿e byæ regulowana bezstopniowo, w zale-

ostrych wierte³, znajduj¹cych siê w doskona³ym

¿noœci od si³y nacisku na klawisz ³¹cznika. Lekki

stanie technicznym.

nacisk na klawisz ³¹cznika oznacza nisk¹ prêdkoœæ

- Przed wkrêcaniem wiêkszych lub d³u¿szych

obrotow¹. Wraz ze zwiêkszaj¹cym siê naciskiem

wkrêtów do twardego materia³u, zaleca siê

prêdkoœæ obrotowa roœnie.

dokonanie nawiercenia na ok. 2/3 d³ugoœci
wkrêta, o œrednicy równej œrednicy rdzenia

- Wiercenie, przy niskiej prêdkoœci obrotowej

wkrêta.

przez d³u¿szy okres czasu mo¿e spowodowaæ
przegrzanie wyrobu i akumulatora. Jeœli wyrób

Wyrób zaopatrzony jest w poziomice, które

lub akumulator s¹ zbyt gor¹ce nale¿y przerwaæ

u³atwiaj¹ dok³adne wykonanie zamierzonych

pracê i pozwoliæ na ostygniêcie wyrobu.

prac.
poziomica

Zmianê kierunku wirowania realizuje siê poprzez
zmianê po³o¿enia dŸwigni zmiany kierunku
obrotów.
DŸwignia zmiany
kierunku obrotów

Wskazówki dotycz¹ce optymalnego obchoDioda
Klawisz
³¹cznika

Hamulec wybiegowy

dzenia siê z akumulatorem
Akumulator nale¿y chroniæ przed wilgoci¹ i wod¹.
Akumulator nale¿y przechowywaæ wy³¹cznie
w temperaturze od 0 0C do 45 0C. Nie wolno pozo-

Po zwolnieniu ³¹cznika wyhamowywany jest bieg

stawiaæ akumulatora np. latem w samochodzie.

uchwytu wiertarskiego, co zapobiega bezw³a-

Otwory wentylacyjne nale¿y regularnie czyœciæ za

dnemu ruchowi narzêdzia roboczego. Przy

pomoc¹ miêkkiego, czystego i suchego pêdzelka.

wkrêcaniu œrub i wkrêtów nale¿y zwolniæ ³¹cznik

Zdecydowanie krótszy czas prac po ³adowaniu
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wskazuje na zu¿ycie akumulatora i koniecznoœæ

Prezes Zarz¹du

wymiany na nowy. Przestrzegaæ wskazówek

Zygmunt Skwar³o

dotycz¹cych usuwania odpadów.

£ódŸ, 30.03.2018 r.

KONSERWACJA I PRZEGL¥DY
- Przed wszystkimi pracami przy elektronarzêdziu (np. przegl¹d, wymiana narzêdzi
itd.) jak i przed jego transportem i sk³ado-

Dokumentacja Techniczna

waniem nale¿y wyj¹æ akumulator z elektro-

Eliza Wiórkiewicz

narzêdzia.

Specjalista ds. Zarz¹dzania Produktem.

Przy niezamierzonym uruchomieniu ³¹cznika

Z-Power Sp. z o.o.

istnieje niebezpieczeñstwo obra¿eñ.

ul. Milionowa 3/5

- Aby zapewniæ bezpieczn¹ i wydajn¹ pracê,

93-102 £ódŸ, Polska

elektronarzêdzie i szczeliny wentylacyjne nale¿y
OCHRONA ŒRODOWISKA

utrzymywaæ w czystoœci.
- Jeœli urz¹dzenie, mimo dok³adnej i wszechstron-

Elektronarzêdzie, jego wyposa¿enie i o-

nej kontroli produkcyjnej ulegnie kiedykolwiek

pakowanie po zakoñczeniu u¿ytko-

awarii, naprawê powinien przeprowadziæ autory-

wania nale¿y oddaæ do powtórnego

zowany serwis elektronarzêdzi.

przetworzenia materia³ów.

- Przy wszystkich zg³oszeniach oraz zamówieniach

Nie wolno wyrzucaæ do pojemników na odpady

czêœci zamiennych konieczne jest podanie symbo-

komunalne O tym informuje symbol przekre-

lu handlowego elektronarzêdzia zgodnie z dany-

œlonego kontenera ko³owego umieszczony na

mi na tabliczce znamionowej.

produkcie.
Zgodnie z Ustaw¹ z dn. 11

DEKLARACJA ZGODNOŒCI

wrzeœnia 2015 o

zu¿ytym sprzêcie elektrycznym i elektronicznym

68/Z-P/2018

(t.j. Dz. U. z 2015, poz. 1688) informujemy, i¿ zu¿yty

Deklarujemy z pe³n¹ odpowiedzialnoœci¹, ¿e

sprzêt elektryczny i elektroniczny mo¿e zawieraæ

wyrób: WAK-Li 18IEO spe³nia wymagania

niebe-zpieczne sk³adniki, które mog¹

Dyrektyw UE

powodowaæ nega-tywny wp³yw na œrodowisko, a

2006/42/WE, 2011/65/UE, 2014/30/UE

tak¿e na zdrowie ludzi. Zabronione jest

wg norm

umieszczanie zu¿ytego sprzêtu elektrycznego i

EN 60745-2-1:2010, EN 60745-2-2:2010,

elektronicznego i zu¿y-tych akumulatorów z

EN 60745-1:2009+A11:2010, EN 55014-1:2017,

innymi odpadami o czym informuje znak

EN 55014-2:2015,

przekreœlonego kontenera ko³o-wego na odpady.

IEC 62321-5:2013, IEC 62321:2008,

Tak oznaczony sprzêt podlega selektywnej

IEC 62321-4:2013, IEC 62321-6:2015.

zbiórce w wyznaczonych punktach.
Gospodarstwo domowe spe³nia istotn¹ rolê
w przyczynianiu siê do ponownego u¿ycia i odzysku, w tym recyklingu zu¿ytego sprzêtu poprzez
przestrzeganie zasad selektywnej zbiórki.
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Sposób gromadzenia zu¿ytego sprzêtu jest

SERWIS I NAPRAWA

zgodny z w/w Ustaw¹, obowi¹zki z niej wynikaj¹ce

W okresie gwarancji u¿ytkownikowi nie wolno

przejê³a w imieniu przedsiêbiorcy Organizacja

wykonywaæ ¿adnych przeróbek i samodzielnych

Odzysku.

napraw. Nale¿y kontrolowaæ stan zu¿ycia szczotek
i przed ich ca³kowitym zu¿yciem nale¿y dokonaæ
ich wymiany. Pozosta³a ingerencja lub samo-

Li-ion

Akumulatory Li-ion

dzielna naprawa bêdzie jednoznaczna z rezygnacj¹ z praw do

Transport

naprawy

gwarancyjnej

produktu.

Akumulatory litowo jonowe podlegaj¹ wymaganiom przepisów dotycz¹cych towarów niebezpiecznych. Akumulatory mog¹ byæ transportowane
drog¹ l¹dow¹ przez u¿ytkownika bez koniecznoœci spe³nienia jakichkolwiek dalszych warunków. W przypadku przesy³ki przez osoby

Naprawy gwarancyjne wykonuje wy³¹cznie
serwis marki Celma:
Z-Power Sp. z o.o.

trzecie (np. transport drog¹ powietrzn¹ lub za

ul. Milionowa 3/5, 93-102 £ódŸ

poœrednictwem firmy spedycyjnej) nale¿y

e-mail: serwis@z-power.pl

dostosowaæ siê do szczególnych wymogów doty-

Wykonuje równie¿ odp³atnie naprawy

cz¹cych opakowania i znaczenia towaru. W takim

pogwarancyjne oraz prowadzi sprzeda¿ czêœci

wypadku podczas przygotowywania towaru do
wysy³ki nale¿y skonsultowaæ siê z ekspertem d/s

zamiennych.

towarów niebezpiecznych. Akumulatory mo¿na
wysy³aæ tylko wówczas, gdy ich obudowa nie jest

Aktualne numery telefonów mo¿na znaleŸæ na

uszkodzona. Ods³oniête styki nale¿y zakleiæ, a aku-

stronie internetowej www.celma.com.pl

mulator zapakowaæ w taki sposób, aby nie móg³
on siê poruszaæ (przesuwaæ) w opakowaniu.
Nale¿y wzi¹æ te¿ pod uwagê ewentualne przepisy
prawa krajowego.
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