
Návod na uvedení šroubováků, vrtaček a brusek do 
provozu

1. Úvod

Vážený zákazníku! Děkujeme, že jste nakoupili v TME! S dbalostí o životní prostředí Vám 
poskytujeme tento zkrácený návod k obsluze. Prosíme, abyste si jej před zahájením práce se zařízením
pozorně přečetli. 
Podívejte se na www.tme.eu. 
Obrázky umístěné v tomto zkráceném návodu jsou ilustrační a mohou se lišit od skutečného vzhledu 
předmětu. To ale nemění jejich základní vlastnosti.

2. Určení

Zařízení určené k vrtání otvorů, šroubování šroubů, vrutů, broušení, řezání.

3. Příprava k práci a používání
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Připojte napájecí šňůru do příslušné zásuvky.
Upevněte příslušenství (vrták, bit, kotouč) do úchytu k tomu určenému.
V případě akumulátorových zařízení instalujte nabitý akumulátor do patřičné zásuvky.
Zapněte napájení příslušným tlačítkem a začněte pracovat se zařízením.

4. Bezpečnostní opatření
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Napájecí šňůra smí být zapojená pouze do síťové zásuvky, určené k tomuto účelu, nebo 
prodlužovacího přívodu s ochranným vodičem.
Pokud nářadí nepoužíváte, odpojte napájecí šňůru ze zásuvky. Je zakázáno ponechat zapnuté 
nářadí bez dozoru .
Před zapojením zástrčky do zásuvky se ujistěte, že vypínač nářadí je ve vypnuté poloze.
Zabraňte poškození napájecí šňůry. Nepřenášejte nářadí držením za napájecí šňůru, neodpojujte 
je ze sítě tahem za šňůru. Šňůru s vidlicí vyměňujte vcelku (za shodnou s původní).
Je zakázáno pracovat ve volném oděvu, nosit bižutérii nebo jiné doplňky, které se mohou dostat 
do dosahu rotujících, pohybujících se částí elektrického nářadí. V případě dlouhých vlasů je 
nutno je skrýt pod pokrývku hlavy.
Pokud při práci odlétají pevné částice, používejte ochranné brýle, v případě prachu použijte 
respirátor.
Je zakázáno používat elektrické nářadí v místech vystavených působení vlhkosti, páry, deště, v 
prostředí s nebezpečím výbuchu nebo požáru (výbušné plynné směsi, lehce hořlavé kapaliny, 
výpary rozpouštědel atd.). Pracoviště musí být dostatečně osvětlené, větrané a přizpůsobené k 
bezpečné práci s elektrickým nářadím.Obsluha musí mít zajištěnou volnost pohybu.
Během práce držte nářadí za izolované části, jakou je rukojeť nebo úchyt k tom určený, a 
vyvarujte se styku těla s elektricky vodivými a uzemněnými (trubky, topná tělesa atd.) částmi.
Děti a osoby v okolí jsou povinny se zdržovat v dostatečné vzdálenosti od pracoviště.
Chraňte elektrické nářadí před přístupem dětí.
Při práci je doporučeno používat ochranu sluchu (mušlové chrániče, zátky).
Opracovávaný předmět musí být řádně upevněn ve svěrkách nebo svěráku.
Při práci udržujte jisté držení těla tím, že budete stát na stabilním podkladu.
V případě montáže doplňkového příslušenství, jakým jsou vrtáky, kotouče, pily, frézy, šroubovací 
bity, reakční ramena atd., do nářadí, používejte pouze výrobky určené pro toto nářadí. 
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Příslušenství musí být v elektrickém nářadí řádně upevněné.

Při práci ve venkovním prostředí používejte pouze prodlužovací přívody určené k provozu v 

exteriéru.

Je zakázáno dotýkat se rotujících částí, ani když se otáčejí pouze setrvačností.

Používání ochranných rukavic při práci s elektrickým nářadím může způsobit poranění, vtažení 

ruky do rotujících prvků. Nikdy nepřibližujte ruku v rukavici k rotujícím částem elektrického 

nářadí.

Nikdy nedržte prst na vypínači elektrického nářadí v okamžiku, když je připojujete k napájení, 

při přenášení, mohli byste poranit sebe nebo jiné.

V případě poruchy, nesprávné funkce atd. bezodkladně přerušte práci a odpojte nářadí od 

napájení. Opravu elektrického nářadí nechte provést v autorizovaném servisu.

Nářadí používejte ve shodě s určením. Nesprávné používání nářadí může způsobit jeho poškození, 

zasažení elektrickým proudem, poranění nebo smrt. Dodržujte návod k použití nářadí.

Ventilační otvory, má-li nářadí takové, nezakrývejte nebo nezalepujte

Nepřekračujte maximální pracovní parametry nářadí.

V případě akumulátorového elektrického nářadí používejte pouze akumulátory odpovídající 

specifikaci výrobce. Použijete-li jiné akumulátory, může dojít k prasknutí nebo rozpadnutí 

akumulátoru, úrazu nebo požáru.

V případě akumulátorového elektrického nářadí nabíjejte akumulátor pouze napájecím zdrojem 

a nabíječkou dodanými s elektrickým nářadím. Použijete-li jiné napájecí zdroje nebo nabíječky, 

může dojít k prasknutí nebo rozpadnutí akumulátoru, úrazu nebo požáru. V žádném případě 

akumulátor neotevírejte.

Napájecí zdroj a nabíječka, dodané se šroubovací vrtačkou, se smějí používat pouze k nabíjení 

akumulátorů, ke kterým byly dodané. Nabíjení jiných akumulátorů může způsobit jejich prasknutí 

nebo rozpadnutí, což může vést k požáru, úrazu.

V případě akumulátorového nářadí může v extrémních případech dojít k vytečení elektrolytu 

(husté tekutiny) z akumulátoru. V takovém případě setřete opatrně hadříkem tekutinu z 

akumulátoru. Vyvarujte se kontaktu elektrolytu s pokožkou - pracujte v gumových ochranných 

rukavicích. Pokud si přesto potřísníte pokožku elektrolytem, důkladně omyjte zasažené místo 

vodou a následně neutralizujte slabou kyselinou (citrónová šťáva, ocet). V případě komplikací, 

zčervenání pokožky atd. kontaktujte lékaře. V případě styku elektrolytu s očima je vyplachujte 

fyziologickým roztokem nebo čistou vodou po dobu asi 10 minut a kontaktujte lékaře.

V případě akumulátorového elektrického nářadí se vyvarujte zkratu pólů akumulátoru. 

Nenabíjejte poškozený akumulátor, může to způsobit požár a poranění. Vhazovat akumulátor 

do ohně je zakázáno.

Elektrické nářadí musí být přechováváno v suchém místě, zabezpečeném před prachem a 

vniknutím vlhkosti, jak i působením slunečních paprsků.

Dodržujte návod k použití zařízení.
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