
Instrukcja uruchomieniowa dla wkrętarek, wiertarek i 
szlifierek

1. Wstęp

Szanowny Kliencie! Dziękujemy za dokonanie zakupu w TME! W dbałości o środowisko 

przekazujemy Państwu tę skróconą instrukcję obsługi. Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem 

prosimy o uważne jej przeczytanie. Wejdź na: www.tme.eu

Rysunki zamieszczone w instrukcji skróconej to ilustracje poglądowe i mogą różnić się od 

rzeczywistego wyglądu przedmiotu. Nie zmienia to jednak ich podstawowych właściwości.

2. Przeznaczenie

Urządzenie przeznaczone do wiercenia otwórów, wkręcania śrub, wkrętów, szlifowania, cięcia.

3. Przygotowanie do pracy i użytkowanie
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Podłączyć przewód zasilający do odpowiedniego gniazda.

Zamontować akcesorium (wiertło, bit, tarczę) w uchwycie do tego przeznaczonym.

W przypadku urządzeń akumulatorowych zamontuj naładowany akumulator w odpowiednim 

gnieździe.

Włącz zasilanie odpowiednim przyciskiem i rozpocznij pracę z urządzeniem.

4. Środki ostrożności
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Przewód zasilający może być podłączony wyłącznie do przeznaczonych do tego celu gniazd 

sieciowych bądź przedłużaczy z uziemieniem.

Jeżeli narzędzie jest nieużywane, wyłączyć przewód zasilania z gniazdka. Nie wolno pozostawiać 

włączonego narzędzia bez nadzoru.

Przed włożeniem wtyczki do gniazdka należy upewnić się czy włącznik narzędzia jest w pozycji 

wyłączenia.

Nie wolno doprowadzić do uszkodzenia przewodu zasilającego. Nie wolno przenosić narzędzia 

trzymając za przewód zasilający, odłączać od sieci ciągnąc za przewód. Przewód z wtyczką 

wymieniać w całości (zgodny z oryginałem).

Nie wolno pracować w luźnym ubraniu, nosić biżuterii oraz innych dodatków, które mogą dostać 

się w pole działania wirujących, poruszających się części elektronarzędzia. W przypadku długich 

włosów należy schować je pod nakryciem głowy.

Jeśli pracy towarzyszą odbryzgi elementów stałych stosować okulary ochronne, w przypadku 

pyłu stosować maskę przeciwpyłową.

Nie wolno używać elektronarzędzi w miejscach narażonych na działanie wilgoci, pary, deszczu, 

w środowiskach grożących wybuchem lub pożarem (wybuchowe mieszaniny gazowe, ciecze 

łatwopalne, pary rozpuszczalników itp.). Miejsce pracy powinno być odpowiednio oświetlone, 

wentylowane i dostosowane do bezpiecznej pracy elektronarzędziem. Operator musi mieć 

zapewnioną swobodę ruchu.

Podczas pracy trzymać narzędzie za części izolowane takie jak rękojeść bądź uchwyt do tego 

przeznaczony oraz unikać kontaktu ciała z elementami przewodzącymi prąd i uziemionymi (rury, 

grzejniki itp.).

Dzieci i osoby postronne powinny przebywać z dala od miejsca pracy.

Chronić elektronarzędzia przed dostępem dzieci.

Podczas pracy zaleca się stosować ochronę słuchu (nauszniki, stopery).
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Przedmiot obrabiany powinien być pewnie zamocowany w zaciskach bądź imadle.

Przy pracy należy utrzymywać pewną postawę ciała stojąc na stabilnym podłożu.

W przypadku montażu w narzędziu dodatkowych akcesoriów takich jak wiertła, tarcze, piły, 

frezy, końcówki wkrętakowe, ramiona reakcyjne itp. należy stosować produkty przeznaczone 

tylko do tego narzędzia. Akcesoria te muszą być pewnie zamocowane w elektronarzędziu.

Przy pracy na zewnątrz stosować tylko przedłużacze przeznaczone do pracy w terenie otwartym.

Nie wolno dotykać elementów wirujących, nawet jeśli obracają się tylko siłą bezwładności.

Stosowanie rękawic ochronnych przy pracy z elektronarzędziami może spowodować zranienie, 

wciągnięcie dłoni w elementy wirujące. Nigdy nie zbliżaj dłoni w rękawicy do wirujących części 

elektronarzędzia.

Nigdy nie należy trzymać palca na włączniku elektronarzędzia w chwili podłączenia do zasilania 

lub przenoszenia, możemy zranić siebie bądź innych.

W przypadku awarii, nieprawidłowego działania itp. należy bezzwłocznie przerwać pracę i 

odłączyć narzędzie od zasilania. Naprawę elektronarzędzia przeprowadzić w autoryzowanym 

serwisie.

Narzędzie należy używać zgodnie z przeznaczeniem. Nieprawidłowe używanie narzędzia może 

spowodować jego uszkodzenie, porażenie prądem elektrycznym, zranienia lub śmierć. Należy 

przestrzegać instrukcji użytkowania narzędzia.

Nie przykrywać, nie zaklejać otworów wentylacyjnych jeśli narzędzie takowe posiada.

Nie przekraczać maksymalnych parametrów pracy narzędzia.

W przypadku elektronarzędzi akumulatorowych należy używać tylko akumulatorów zgodnych 

ze specyfikacją producenta. W przypadku użycia innych akumulatorów może wystąpić pęknięcie 

i rozpadnięcie się akumulatora, uszkodzenia ciała lub pożar.

W przypadku elektronarzędzi akumulatorowych akumulator należy ładować tylko za pomocą 

zasilacza i ładowarki dołączonej do elektronarzędzia. W przypadku użycia innych zasilaczy i 

ładowarek może nastąpić pęknięcie i rozpadnięcie się akumulatora, uszkodzenie ciała lub pożar. 

W żadnym przypadku nie wolno otwierać akumulatora.

Zasilacz i ładowarka dostarczone wraz z wkrętarko-wiertarką mogą być używane wyłącznie 

do ładowania akumulatorów, z którymi są dostarczone. Ładowanie innych akumulatorów może 

spowodować ich pęknięcie lub rozpad co może doprowadzić do pożaru , uszkodzenia ciała.

W przypadku narzędzi akumulatorowych w ekstremalnych przypadkach może zdarzyć się wyciek 

elektrolitu (gęstej cieczy) z akumulatora. W takim przypadku ostrożnie zetrzeć szmatką ciecz 

z akumulatora. Unikać kontaktu elektrolitu ze skórą - pracować w gumowych rękawicach 

ochronnych. Jeśli jednak elektrolit zetknie się ze skórą dokładnie przemyć skażone miejsce 

wodą, a następnie zobojętnić łagodnym kwasem (sok cytrynowy, ocet). W razie powikłań, 

zaczerwienienia skóry itp. należy skontaktować się z lekarzem. W przypadku kontaktu elektrolitu 

z oczami przemywać solą fizjologiczną lub czystą wodą ok. 10 minut i skontaktować się z 

lekarzem.

W przypadku elektronarzędzi akumulatorowych nie wolno dopuścić do zwarcia biegunów 

akumulatora. Nie ładować uszkodzonego akumulatora, może to spowodować pożar oraz urazy 

ciała. Nie wolno wrzucać akumulatorów do ognia.

Elektronarzędzia powinny być przechowywane w miejscu suchym , zabezpieczonym przed 

kurzem i wnikaniem wilgoci oraz działaniem promieni słonecznych.

Należy przestrzegać instrukcji użytkowania narzędzia.




