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Akumulátorová nastřelovací pistole 4 V 
UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Děkujeme vám za zakoupení této akumulátorové nastřelovací pistole. Před jejím 
použitím si prosím pozorně přečtěte tuto uživatelskou příručku a uschovejte ji pro 
případné pozdější použití.
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1. OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
  VAROVÁNÍ! 

Před použitím si pozorně přečtěte tento návod.

Důležitá bezpečnostní varování

 Výrobek opatrně vybalte a před vyhozením obalových materiálů zkontrolujte, zda balení obsahovalo všechny 
součásti tohoto výrobku.

 Uložte tento výrobek na suchém místě mimo dosah dětí.
 Přečtěte si všechna upozornění a všechny pokyny. V případě nedodržení varovných upozornění a pokynů 

hrozí nebezpečí nehody, požáru a/nebo vážného zranění.

Balení

Tento výrobek je umístěn v obalu, který zabraňuje jeho poškození během přepravy. Tento obal představuje znovu 
využitelnou surovinu, a proto jej můžete odevzdat k recyklaci.

Pokyny pro použití

Před zahájením práce s tímto nářadím si přečtěte následující bezpečnostní předpisy a pokyny pro použití. 
Důkladně se seznamte s ovládacími prvky zařízení a se správným způsobem jeho používání. Uložte tento 
návod na bezpečné místo pro pozdější použití. Doporučujeme vám, abyste si alespoň po dobu platnosti záruky 
uschovali originální obal včetně vnitřních balicích materiálů, pokladní doklad a záruční list.
V případě přepravy zabalte nářadí do originální krabice od výrobce, aby byla zajištěna maximální ochrana tohoto 
výrobku během přepravy (například odvoz nebo odeslání do servisního střediska).

  Poznámka: 
Budete-li toto nářadí předávat dalšímu uživateli, přiložte k němu také tento návod. Dodržování dodávaných 
pokynů pro používání je nezbytným předpokladem správného používání zařízení. Návod k použití obsahuje 
kromě pokynů k obsluze také pokyny k provádění údržby a oprav.

Výrobce nenese žádnou odpovědnost za nehody nebo škody vzniklé v důsledku 
nedodržování pokynů v tomto návodu.
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2. SYMBOLY

Tento výrobek splňuje požadavky platných 
norem a předpisů.

Před použitím tohoto nářadí si pozorně 
přečtěte návod k použití.

Používejte ochranu zraku

Používejte ochranu sluchu
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3. POPIS
Čísla použití v textu odkazují na obrázky na stranách 2–4.
1.  Rukojeť táhla
2. Prostor zásobníku
3.  Spoušť
4. Spínač „0/I“
5.  Horní část
6. Pojistný kolík
7. Kontrolní okénko naplnění zásobníku
8. Kabel nabíječky
9.  Nabíjecí zásuvka
10. LED indikátor baterie

4. POUŽITÍ
Nabíjení nářadí (obr. A)

 Zapojte kabel nabíječky (8) (je dodáván) do adaptéru (není dodáván).
 Zapojte tento kabel nabíječky (8) do nářadí. (Obr. E)
 Připojte nabíječku k síťové zásuvce a chvíli počkejte. Kontrolka nabíječky (10) se rozsvítí a zobrazí stav 

nabíjení.

LED indikátor Stav nabíječky

Červená Probíhající nabíjení baterie.

Zelená Nabíjení baterie je dokončeno, baterie je zcela nabita.

Jakmile bude baterie zcela nabita, odpojte kabel nabíječky od síťové zásuvky a odpojte také malou zástrčku 
od nářadí.

Úplné nabití baterie může trvat 2–3 hodiny.

Začne-li během práce s nářadím svítit červený LED indikátor nabíjení, znamená to, že tato baterie bude brzy 
vybitá.

Použití nářadí (obr. B)

 Pro toto nářadí používejte jednu z následujících délek sponek nebo hřebíků:
 Sponky: 6 až 10 mm
 Hřebíky: 6 až 10 mm

Plnění zásobníku hřebíky nebo sponkami (obr. C)

 Vyberte si pro prováděnou práci správné hřebíky nebo sponky.
 Držte tuto nastřelovací pistoli otočenou spodní stranou nahoru.
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 Otevřete prostor zásobníku (2) mírným stisknutím rukojeti táhla (1).
 Vytáhněte rukojeť táhla směrem dozadu, aby došlo k otevření prostoru zásobníku (2).

Pro hřebíky:
 Umístěte hřebíky spodní stranou nahoru u levé strany prostoru zásobníku (2). Na této levé straně je také vidět 

v prostoru zásobníku symbol hřebíku, viz obr. D. 

Pro sponky:
 Umístěte sponky spodní stranou nahoru v prostoru zásobníku (2).
 Zatlačte rukojeť táhla směrem dopředu, aby došlo k úplnému uzavření prostoru zásobníku.

 Před doplňováním upevňovacích prvků do tohoto nářadí se ujistěte, zda je spínač nářa-
dí v poloze „0“ (zajištěno).

 Nikdy nedoplňujte do tohoto nářadí sponky a hřebíky dohromady.

Kontrola prostoru zásobníku

 Kontrolní okénko naplnění zásobníku (7) umožňuje kontrolu množství sponek/hřebíků uvnitř zásobníku.

Použití nářadí

  Po každém doplnění upevňovacích prvků vždy zkontrolujte funkci tohoto nářadí na odpadovém materiálu.

 Nastavte spínač „0/I“ (4) do polohy „I“, aby došlo k odjištění tohoto nářadí.
 Nastavte spínač „0/I“ (4) do polohy „0“, aby došlo k zajištění nářadí.

  Poznámka: Není-li toto nářadí používáno, nastavte spínač „0/I“ do polohy „0“, aby došlo k jeho zajištění.
  Poznámka: Vždy toto nářadí ukládejte se spínačem „0/I“ v zajištěné poloze „0“.

Použití nářadí

1. Umístěte toto nářadí na obrobek v bodě, kde chcete provést nastřelení sponky nebo hřebíku.
2. Jednou rukou řádně stlačte horní část nářadí (5) a přitlačte jej pevně k obrobku.
3. Druhou ruku používejte pro ovládání spouště (3).
4. Řádným přitisknutím tohoto nářadí k obrobku zvýšíte bezpečnost tohoto nářadí.

  VAROVÁNÍ! 
Bezpečnost tohoto nářadí bude zvýšena, bude-li vyvíjen tlak na pojistný kolík (6) 
na spodní části nářadí. Při stisknutí spouště se vždy ujistěte, zda je výstupní otvor nářadí 
v přímém kontaktu s materiálem obrobku.

Nastřelování

 Stiskněte spoušť (3).

 Nářadí odskočí z důvodu rázu působícího při nastřelení upevňovacího prvku. Vždy na to myslete. Při použití 
dlouhých sponek nebo hřebíků může dojít k jejich nesprávnému nastřelení. Budete-li na nářadí vyvíjet 
potřebný tlak, můžete nesprávnému nastřelení zabránit.
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5. ÚDRŽBA
 Před prováděním údržby motoru se ujistěte, zda je toto nářadí odpojeno 

od napájecího zdroje.
Toto nářadí bylo vyrobeno tak, aby pracovalo dlouhou dobu s minimálními požadavky na údržbu.
Trvalý a spolehlivý provoz závisí na správné péči o toto nářadí a na jeho pravidelném čištění.

Porucha

Nebude-li toto nářadí pracovat správně, níže je uvedeno několik možných příčin a vhodných řešení pro odstranění 
problému:
Dojde-li k zablokování sponky nebo hřebíku uvnitř tohoto nářadí, postupujte následovně:

 Nastavte spínač „0/I“ (4) do zajištěné polohy „0“.
 Otevřete prostor zásobníku (2) zatažením za rukojeť táhla (1) a nechejte zablokované hřebíky/sponky 

vypadnout.
 Naplňte nářadí upevňovacími prvky, pokyny jsou uvedeny v části „Plnění zásobníku hřebíky nebo sponkami“.
 Vyzkoušejte  funkci nářadí na kousku odpadového materiálu.

Čištění

Pravidelně čistěte kryt tohoto nářadí měkkým hadříkem, ideálně po každém použití. Udržujte větrací otvory 
v čistotě bez prachu a nečistot. Odstraňujte odolné nečistoty pomocí měkkého hadříku, který je navlhčen 
v saponátovém roztoku. Nepoužívejte rozpouštědla, jako jsou benzen, líh, čpavek atd., která by mohla poškodit 
plastové díly.

Pro nabíječku

Účel použití
Toto nářadí má integrovanou baterii typu Li-Ion, která může být nabíjena přiloženým USB nabíjecím kabelem 
(síťový USB adaptér není součástí dodávky).

a) Tento výrobek nesmí používat osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými 
nebo duševními schopnostmi, nebo osoby s nedostatkem zkušeností a znalostí, 
pokud nejsou pod dozorem a pokud nebyly řádně poučeny.

b) Děti musí být pod dozorem, aby si s tímto výrobkem nehrály.
c) Neprovádějte nabíjení baterií, které nelze nabíjet!
d) Během nabíjení musí být baterie umístěny na dobře větraném místě!
e) Integrované baterie mohou být demontovány pouze řádně kvalifi kovanou osobou při 

likvidaci nářadí. Rozebrání krytu tohoto nářadí může toto nářadí zničit. Chcete-li baterii z elektrického 
nářadí vyjmout, stiskněte spínač zapnuto/vypnuto (4), dokud nebude baterie zcela vybitá. Vyšroubujte 
šrouby nacházející se na krytu tohoto nářadí a sejměte z nářadí jeho kryt, abyste mohli z nářadí vyjmout 
baterii. Abyste zabránili zkratu, jeden po druhém odpojte konektory na baterii a potom izolujte póly baterie. 
I když je baterie zcela vybitá, stále obsahuje zbytkovou kapacitu, která se může v případě zkratu uvolnit.
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6. TECHNICKÉ ÚDAJE
Typ konektoru A USB typ A

Typ konektoru B Mikro USB typ B

Počet nastřelených sponek/hřebíků 30/min

Sponky 6 až 10 mm

Hřebíky 6 až 10 mm

Hmotnost Asi 0,74 kg

7. POKYNY PRO POUŽITÍ
Použití

 Tento výrobek nesmí být používán dětmi a osobami s tělesným nebo duševním postižením ani nezkušenými 
osobami, pokud nejsou řádně kvalifi kovány nebo proškoleny v bezpečném používání tohoto výrobku, nebo 
pokud není zajištěn dozor kvalifi kované osoby, která bude odpovídat za jejich bezpečnost.

 Je-li tento výrobek používán v blízkosti dětí, buďte velmi opatrní. Vždy zajistěte, aby k tomuto zařízení neměly 
přístup děti. Děti musí být pod dozorem, aby bylo zajištěno, že si s tímto výrobkem nebudou hrát.

 Nikdy nedovolte dětem nebo osobám, které nejsou seznámeny s obsahem tohoto návodu, aby s tímto 
nářadím pracovaly. Místní právní předpisy mohou omezovat věk uživatele. Uživatel odpovídá za škody 
způsobené třetím stranám v pracovním prostoru tohoto nářadí, které budou způsobeny v důsledku jeho 
používání.

 Nářadí nepoužívejte, jste-li unavení a jste-li pod vlivem alkoholu nebo omamných látek. 
 Je-li to nutné, používejte osobní ochranné pomůcky (rukavice, pracovní obuv, ochranu zraku, respirátory 

atd.). Osobní ochranné pomůcky snižují riziko zranění osob.
 Vhodně se oblékejte. Nenoste volné oblečení nebo šperky a zajistěte, aby se vaše vlasy, oděv nebo rukavice 

nedostaly do nebezpečné blízkosti pohybujících se dílů. Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být 
pohybujícími se díly zachyceny.

 Práci s elektrickým nářadím věnujte neustálou pozornost, sledujte, co provádíte, a přemýšlejte. Nepoužívejte 
elektrické nářadí, jste-li unaveni nebo jste-li pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. Chvilková nepozornost při 
práci s elektrickým nářadím může vést k způsobení vážného zranění.

 Zabraňte situacím, kdy by mohlo dojít k náhodnému zapnutí nářadí. Před připojením napájecího kabelu 
k zásuvce se ujistěte, zda je spouštěcí spínač v poloze vypnuto. Přenášení elektrického nářadí s prstem 
na spouštěcím spínači nebo připojení napájecího kabelu k zásuvce, je-li hlavní spínač v poloze zapnuto, 
může vést k způsobení zranění.

 Nepřekážejte sami sobě. Při práci vždy udržujte pevný postoj a rovnováhu. Tak je umožněna lepší 
ovladatelnost elektrického nářadí v neočekávaných situacích.

 Pro upnutí obrobku používejte svorky nebo svěrák. Je to bezpečnější než držení obrobku v ruce a současně 
máte obě ruce uvolněny pro ovládání nářadí.

 Pracovní prostor udržujte v čistotě a dobře osvětlený. Nepořádek na pracovišti a jeho špatné osvětlení může 
vést k způsobení zranění.
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Elektrická bezpečnost

  POZOR!
Přečtěte si všechny bezpečnostní výstrahy a všechny pokyny. Nebudete-li dodržovat 
uvedené pokyny a výstrahy, může dojít k úrazu elektrickým proudem a také k požáru 
nebo k vážnému zranění.

  Poznámka: 
Všechna varování i pokyny si uschovejte pro budoucí použití. Termín „elektrické nářadí“ uvedený ve všech 
varováních se vztahuje na vaše nářadí napájené ze sítě (s napájecím kabelem) nebo na nářadí napájené baterií 
(bez napájecího kabelu).

 Nabíječka tohoto nářadí napájeného baterií může být připojena k jakékoli zástrčce, která zabrání vybíjení 
a která je nainstalována v souladu s platnými normami.

 Tato zástrčka musí být připojena k zásuvce s napájecím napětím 230 V /  50 Hz.
 Odpojte nabíječku, pokud ji nebudete delší dobu používat, pokud měníte nářadí nebo pokud provádíte 

údržbu nářadí.
 Zástrčka napájecího kabelu nabíječky nářadí musí odpovídat síťové zásuvce. Zástrčku nikdy žádným 

způsobem neupravujte. Nepoužívejte žádné síťové adaptéry u nářadí chráněných uzemněním. Neupravené 
zástrčky a odpovídající zásuvky snižují riziko způsobení úrazu elektrickým proudem.

 Při práci s tímto nářadím se nedotýkejte uzemněných povrchů, jako jsou potrubí, topení, elektrická kamna 
a chladničky. Je-li vaše tělo uzemněno, zvyšuje se riziko způsobení úrazu elektrickým proudem.

 Nevystavujte elektrické nářadí dešti nebo vlhkému prostředí. Vniknutí vody do elektrického nářadí zvyšuje 
riziko způsobení úrazu elektrickým proudem.

 Manipulujte s napájecím kabelem opatrně. Nikdy nepoužívejte napájecí kabel k přenášení nebo přemisťování 
nářadí a netahejte za něj, chcete-li nářadí odpojit od elektrické zásuvky. Zabraňte tomu, aby se toto nářadí 
dostalo do kontaktu s mastnými, horkými a ostrými předměty nebo s pohybujícími se díly. Poškozený nebo 
zamotaný napájecí kabel zvyšuje nebezpečí způsobení úrazu elektrickým proudem.

 Při práci s elektrickým nářadím ve vlhkém prostředí musí být v napájecím obvodu nainstalován proudový 
chránič (RSD – Residual Current Device). Použití proudového chrániče snižuje riziko způsobení úrazu 
elektrickým proudem.

Bezpečnostní pokyny pro baterii a nabíječku

 Používejte pouze baterii a nabíječku, které jsou dodány s tímto nářadím.
 Připojujte tuto nabíječku pouze k zásuvce s napájecím napětím 230 V.
 Chraňte baterii a nabíječku před vlhkostí. Nepoužívejte toto zařízení ve venkovním prostředí.
 Odpojte nabíječku od napájecího zdroje, pokud tuto nabíječku nepoužíváte, před jejím čištěním nebo před 

prováděním její opravy.
 Věnujte speciální péči baterii. Chraňte baterii před pádem na tvrdý povrch a nevystavujte ji tlaku ani jinému 

nadměrnému mechanickému namáhání. Udržujte tuto baterii v bezpečné vzdálenosti od příliš horkého nebo 
studeného prostředí.

 Nepokoušejte se baterii nebo nabíječku opravovat nebo demontovat. Je-li některá část baterie poškozena, 
nechejte ji opravit kvalifi kovaným technikem, odešlete ji k opravě do autorizovaného servisu nebo prodejci.

 Nabíjejte baterii pouze v případě, je-li teplota okolního vzduchu v rozmezí od 10 °C do 40 °C. Nabitá baterie 
může být použita k napájení nářadí v provozních podmínkách při teplotě od 0 °C do 50 °C. Pokud baterii 
nepoužíváte, uložte ji na suchém místě při teplotě od 10 °C do 30 °C.
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  DŮLEŽITÉ! NEBEZPEČÍ! 
Nikdy nezkratujte kontakty baterie a nevystavujte baterii působení vlhkosti. Neukládejte baterii společně 
s kovovými předměty a součástmi, které by mohly způsobit zkrat kontaktů baterie. Baterie by se mohla přehřát, 
vznítit nebo by mohla explodovat.

 Dostane-li se osoba do kontaktu s elektrolytem nebo jinou kapalinou nebo látkou nacházející se v baterii, 
musí tuto látku okamžitě omýt velkým množstvím vody. Dostanou-li se tyto látky do kontaktu s očima, 
vypláchněte oči velkým množstvím vody a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

 Nevhazujte nabíjecí baterie do ohně nebo do vody. Mohlo by dojít k explozi. Nabíjecí baterie nesmí být 
vyhozena společně s běžným domácím odpadem, a to bez ohledu na to, zda byla nebo nebyla použita. 
V souladu s platnými předpisy musíte baterii odvézt na sběrné místo nebo ji musíte vložit do kontejneru 
s označením „Použité baterie“ v našem obchodě.

 Nabíjejte baterii pouze v nabíječce určené výrobcem. Nabíječka vhodná pro jeden typ baterie vytváří při 
použití s jiným typem baterie riziko způsobení požáru.

 Používejte elektrické nářadí pouze s baterií, která je určena pro toto nářadí. Použití jiných baterií může vést 
k riziku způsobení zranění nebo požáru.

 Pokud baterii nepoužíváte, uložte ji na místo bez kovových předmětů, jako jsou kancelářské sponky, mince, 
klíče, hřebíky, šrouby nebo jiné drobné předměty, které by mohly způsobit zkrat kontaktů baterie. Zkratování 
kontaktů baterie může způsobit popáleniny nebo požár.
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8. ÚDRŽBA A ULOŽENÍ
Údržba

  VAROVÁNÍ! 
Doporučujeme vám, aby všechny opravy nebo výměny tohoto nářadí prováděl kvalifi kovaný servisní technik. 
Kontaktujte nebo navštivte nejbližší obchod Menards, kde vám poskytnou další informace.

  VAROVÁNÍ! 
Pro čištění tohoto nářadí používejte pouze suchý měkký hadřík, nikdy nepoužívejte 
žádné čisticí prostředky nebo líh.
Před čištěním odpojte napájecí jednotku od síťového zdroje energie.

  POZOR!
Pro čištění tohoto elektrického nářadí nejsou povolena žádná chemická činidla. Čistěte 
pouze suchým hadříkem nebo ručníkem.

  POZOR!
Odpojte nabíječku, pokud ji nebudete delší dobu používat, pokud měníte nářadí nebo 
pokud provádíte údržbu nářadí.

 Toto nářadí nevyžaduje žádnou speciální údržbu. To se vztahuje i na elektrické součásti tohoto nářadí.
 Kontrolujte, zda toto nářadí nevykazuje žádné známky poškození.
 Je-li nabíječka poškozena (kryt, vodiče nebo konektor), okamžitě zajistěte výměnu v autorizovaném servisu.
 Pravidelná péče o toto nářadí zajistí nejen jeho dlouhou životnost, ale i odpovídající výkon.
 Před použitím vždy vizuálně zkontrolujte, zda na nářadí nejsou opotřebované nebo poškozené části.
 Poškozené nebo opotřebované části vyměňte. Vždy vyměňujte celou sadu opotřebovaných nebo 

poškozených nástrojů, abyste zajistili, že nářadí zůstane stále vyváženo.
 Opotřebované nebo poškozené části nářadí musí být vyměněny v autorizovaném servisu nebo prodejcem.
 Před čištěním odpojte tento výrobek od napájecího zdroje.
 Při čištění plastových částí tohoto výrobku používejte měkký hadřík namočený ve vlažné vodě. Nepoužívejte 

agresivní čisticí prostředky nebo rozpouštědla, protože by mohlo dojít k poškození povrchu tohoto výrobku.
 Nečistěte toto nářadí pod tekoucí vodou a neponořujte jej do vody.
 Po výměně pracovního nástroje zkontrolujte, zda je pracovní nástroj zajištěn ve své úložné poloze.
 Nepoužívejte pracovní nástroje, které nejsou přiměřené pro umístění do výstupku v zásobníku.
 Nepřetěžujte elektrické nářadí. Používejte pro svou práci správný typ elektrického nářadí. Je-li použito 

správné elektrické nářadí, výsledná práce bude prováděna lépe a bezpečněji.
 Nemůžete-li pomocí hlavního spouštěcího spínače toto nářadí zapnout nebo vypnout, nepracujte s tímto 

nářadím. Elektrická nářadí s nefunkčním spoušťovým spínačem jsou nebezpečná a musí být opravena.
 Pokud s tímto nářadím nepracujete, uložte jej mimo dosah dětí a zabraňte osobám, které nejsou 

informovány o obsluze tohoto nářadí nebo o této uživatelské příručce, v práci s tímto nářadím. Jakékoli 
elektrické nářadí je v rukou nekvalifi kované osoby nebezpečné.

 Provádějte údržbu tohoto nářadí. Zkontrolujte vychýlení nebo zablokování pohybujících se částí, poškození 
jednotlivých dílů a jiné faktory, které by mohly ovlivnit provoz tohoto nářadí. Je-li nářadí poškozeno, před 
dalším použitím musí být opraveno. Mnoho nehod bývá způsobeno zanedbanou údržbou nářadí. Řádně 
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udržované řezné nástroje s ostrými řeznými břity jsou méně náchylné k zaseknutí v obrobku a lépe se s nimi 
manipuluje.

 Udržujte řezné nástroje ostré a čisté. Řádně udržované řezné nástroje s ostrými řeznými břity jsou méně 
náchylné k zaseknutí v obrobku a lépe se s nimi manipuluje.

 Používejte elektrické nářadí, příslušenství, pracovní nástroje atd., podle těchto pokynů způsobem vhodným 
pro daný typ elektrického nářadí a vždy berte v úvahu pracovní podmínky a typ práce, kterou budete 
provádět. Používání elektrického nářadí pro jiné účely, než pro jaké je určeno, může být nebezpečné.

 Poškozené spínače musí být vyměněny v autorizovaném servisu nebo prodejcem. Nepoužívejte elektrické 
nářadí, které nemůže být zapnuto a vypnuto.

 Nenechávejte zapnuté elektrické nářadí bez dozoru. Před odložením nářadí vždy vypněte a počkejte, dokud 
se zcela nezastaví.

 Používejte ochranu sluchu. Nadměrná hlučnost může způsobit poškození sluchu.
 Při provádění úkonů, u kterých může dojít ke kontaktu pracovního nástroje se skrytými elektrickými vodiči, 

držte elektrické nářadí vždy za izolované části, které jsou určeny pro úchop. Pracovní nářadí, který se 
dostane do kontaktu s „živým“ elektrickým vodičem, způsobí, že neizolované části nářadí budou pod 
proudem a následně může dojít k úrazu uživatele elektrickým proudem.

 Musíte-li provést opravu, kontaktujte autorizovaný servis nebo prodejce, který použije originální náhradní díly. 
Tak bude zajištěn správný provoz elektrického nářadí.

  POZOR!
Použití jakéhokoli příslušenství nebo pracovních nástrojů, které nejsou doporučeny 
v tomto návodu, může zvýšit riziko zranění. Vždy používejte pouze originální náhradní 
díly.

 Čistěte toto nářadí po dokončení každého pracovního úkonu.
 Nepoužívejte opotřebované nebo poškozené vrtáky a prodlužovací nástavce. Takové nástroje mohou 

přetěžovat motor a omezovat účinnost.
 Věnujte náležitou pozornost tomu, aby nedošlo k poškození motoru olejem nebo vodou.
 Během standardního provozu pravidelně kontrolujte, zda nedošlo k poškození tohoto nářadí. Ujistěte se, 

zda jsou správně připojeny všechny součásti a nepoužívejte tento výrobek, pokud byla některá z jeho částí 
poškozena nebo ztracena.

 Při vkládání baterie do nabíječky dbejte na to, aby byla tato baterie vložena správným způsobem a aby se 
mezi kontakty baterie nenacházely žádné materiály, například hlína.

 Tato baterie a nabíječka musí být chráněny před horkem a slunečním zářením. Nevystavujte tyto výrobky 
extrémním teplotám.

 Nepoužívejte toto zařízení ve venkovním prostředí.
 Používejte pouze nabíječku dodanou s tímto nářadím.
 Je-li tento výrobek poškozen nebo nepracuje-li správně, kontaktujte autorizovaný servis nebo prodejce.

Uložení

 Ukládejte toto nářadí na suchém místě v bezpečné vzdálenosti od zdrojů tepla nebo nebezpečných výparů.
 Nepokládejte na toto nářadí žádné předměty.
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9. LIKVIDACE
Toto nářadí, nabíjecí baterie, příslušenství a obaly musí být tříděny, aby byla zajištěna jejich 
ekologická recyklace.

Nevyhazujte elektrické nářadí a baterie nebo nabíjecí baterie do běžného domácího odpadu!

Pouze pro země Evropské unie:

Podle evropské směrnice 2012/19/EU a v souladu s evropskou směrnicí 2006/66/ES musí být 
elektrické nářadí, které již není použitelné, a vadné nebo použité akumulátory/baterie roztříděny 
odděleně a zlikvidovány tak, aby nedošlo k ohrožení životního prostředí.

POKYNY A INFORMACE K LIKVIDACI VYŘAZENÝCH OBALOVÝCH MATERIÁLŮ
Odevzdejte veškerý použitý obalový materiál na místě, které je určeno místními úřady pro likvidaci 
odpadu.

LIKVIDACE VYŘAZENÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech nebo v přiložené dokumentaci znamená, že vyřazené 
elektrické nebo elektronické produkty nesmí být vyhazovány do běžného komunálního 
odpadu. Odevzdejte tyto produkty na určených sběrných místech, kde bude provedena 
jejich správná likvidace, obnovení a recyklace. V některých státech Evropské unie nebo 
v některých evropských zemích můžete při nákupu odpovídajícího nového produktu vrátit 
vaše produkty místnímu prodejci. Správnou likvidací tohoto produktu pomáháte chránit 
cenné přírodní zdroje a zabráníte možným negativním dopadům na životní prostředí 
a lidské zdraví, ke kterým by mohlo dojít v důsledku nesprávné likvidace odpadu. Další 
podrobnosti vám poskytnou místní úřady nebo nejbližší sběrný dvůr. V případě nesprávné 
likvidace tohoto druhu odpadu mohou být uloženy pokuty v souladu s platnými národními 
předpisy.

Pro společnosti v zemích Evropské unie
Chcete-li zlikvidovat elektrická nebo elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace 
od vašeho prodejce nebo dodavatele. Likvidace v zemích mimo Evropskou unii. Chcete-li 
tento výrobek zlikvidovat, požádejte místní úřady nebo prodejce o nezbytné informace 
o způsobu likvidace.

Tento výrobek splňuje všechny základní požadavky všech příslušných směrnic EU.

Text, design a technické specifi kace se mohou změnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si 
právo na provádění těchto změn.

Uživatelská příručka v originálním jazyce.
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